
ER IS VOOR ALLES 
EEN DAG EEN TIJD 
VOOR ELKE ZAAK 
ONDER DE HEMEL 

EEN TIJD VOOR ZIEKTE 
EN EEN TIJD VOOR 
GENEZING EEN TIJD 

VOOR WENEN EN 
EEN TIJD VOOR 

LACHEN 
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Ter nagedachtenis aan 

Christa Vos 
levenspartner van Robert Damhuis 

Christa is geboren in Rotterdam op 29 oktober 
1966 en op 6-jarige leeftijd verhuisd naar Groenlo. 
Na de lagere school ging ze naar de 
huishoudschool. Na enige tijd zoeken vond ze werk 
bij Sturko. Hier leerde zij ook Robert kennen, met 
zijn dochtertjes Angelique en Gabriëlla. Samen 
nestelden ze zich in Groenlo en vormden een 
gemoedelijk gezin. 

In 1997 behaalde Christa haar rijbewijs. Later 
verh:.iisde ze naar Lichtenvoorde, iets verder van 
pa en ma Vos, maar dichter bij het werk. Met haar 
eigen meidenauto was ze dan ook regelmatig te 
zien bij vader en moeder in Groenlo. Voor haar 
moeder was zij een steun en toeverlaat. 
Regelmatig gingen ze overal heen. Ze was gek 
met Robert, Angelique en Gabriëlla en de hond 
Mandy. Ook trokken ze er vaak op uit met de 
kinderen en nichtje Laura en werd er van de 
vakanties volop genoten, zolang Christa maar niet 

hoefde te vliegen. 

Koud water vond ze ook maar niks, dus zag je haar 
ook niet gauw zwemmen. Bloemen en planten 
vond ze mooi en ze was dan ook vaak in de tuin 
bezig. 

Ze was recht door zee en had een eigen mening, 
maar een hart van goud. Kinderen was ze gek 
mee, vooral met haar neven en nichtje. Met Yorick, 
haar petekind, had ze een speciale band. 

Dromen en doelen had ze nog in overvloed. 
Helaas heeft zij deze maand haar verjaardag niet 
mogen meemaken. Christa heeft 4 oktober op 
33-jarige leeftijd afscheid van ons moeten nemen. 
Christa zal in onze gedachten altijd blijven 
voortleven. 

Bedankt voor uw medeleven na het overlijden van 
Christa. 

de familie 




