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In dankbare en liefdevolle herinnering aan 

Christina Maria 
Wijering-Velthuis 

"Stien" 

Sinds 8 juli 2009 weduwe van Theo Wijering 

Stien is geboren in Losser op 17 juni 1916 en 
is overleden op 18 november 2009. Haar 
ouderlijk huis lag aan het Martinusplein waar 
zij is opgegroeid in een gezin van 8 kinderen. 

Stien is als strijkster begonnen in een confec
tieatelier in Lonneker. In die tijd leerde ze 
Theo kennen en ze trouwden op 11 februari 
1943. Na een aantal kinderloze jaren kwam 
Jos op 3-jarige leeftijd bij hun wonen. Wat 
was zij blij met zijn komst. In die periode had 
Stien samen met Theo een manufacturenzaak 
aan de Brinkstraat. Ruim 30 jaar hebben ze de 
winkel gerund. 

Stien was een harde werkster en wist van 
aanpakken. Ze was creatief en heeft in de loop 
der jaren heel wat sokken gebreid voor de 
Kerk en voor Polen. Ze was zorgzaam en 
stond voor iedereen klaar. Wekelijks werd er 
cake gebakken en voor een beschuitje met 
kaas was je bij haar op het goede adres. 

Ze kon genieten van haar leesboeken en ook 
de krant werd dagelijks trouw gelezen. Met 
Stien kon je een goed en gezellig gesprek 
hebben; ze was op hoogte van actuele zaken 
en wist wat er allemaal gebeurde. 

Reuze trots was ze op haar 2 kleindochters. 
Heel veel gezellige uitjes zijn er gemaakt met 
het gezin. Ook van haar 3 achterkleinkinderen 
genoot ze intens. Op 16 november 2009 is 
haar achterkleindochter Anne geboren. Ze 
was erg trots en geëmotioneerd. Voor haar 
was het gevoel dubbel; ze vond het heel jam
mer dat Theo dit bijzondere moment niet 
meer kon meemaken. Helaas heeft Stien maar 
heel even van dit prille geluk mogen genieten. 
Op woensdagmiddag 18 november 2009, een 
gewone dag waarop ze nog boodschappen 
heeft gedaan en haar broer heeft bezocht, is 
Stien plotseling tegen de avond overleden. 

Sinds het verlies van Theo op 8 juli 2009 kon 
ze het alleen zijn maar moei lijk verdragen. We 
zijn blij dat haar een ziektebed bespaard is 
gebleven en hopen dat ze nu gelukkig is, 
samen met Theo. 

Wij zijn u dankbaar voor uw steun na het 
overlijden van onze lieve moeder. schoon
moeder, trotse oma en overgroot oma. 

Jos en Marijke 
Monique en Gerard, Linde, Mark 
Renate en Maarten, Anne 




