


Ter dankbare herinnering 
aan 

Christina Hermina van Aagten 
echtgenote van 

Antonius Robben 

Zij werd geboren te Lonneker 19 maart 1923. 
Gesterkt door de H. Zalving der Zieken, over
leed zij - nog vrij onverwacht - te Deventer op 
18 september 1982. In geloof aan de Opstanding 
hebben we haar lich aam op 22 september d.a.v. 
aan de aarde toevertrouwd op het r.k. kerkhof 

te Deventer. 

Met haar is een moedige vrouw en een echte 
moeder uit ons midden weggeroepen, naar men
selijke maatstaven te vroeg . Maar bijna heel 
haar leven werd zij geremd door een ziekte die 
haar gang door het leven maakte rot een voort
durend vallen en opstaan. Zij had evenwel een 
sterke wil die haar telkens weer over de diep
tepunten heen hielp. Een grote rol spee lde 
daarbij de zorg voor haar gezin , de zorg dat 
man en kinderen te kort zouden komen, als zij 
niet beschikkaar was. Terwille van hen vroeg 
zij soms meer van haar krachten dan haar ge
zondheid toe liet. En zelfs buiten haar gezin was 
zij bereid te helpen waar zij maar kon. Van de 
andere kant heeft zij veel begrip, steun en 

goedheid ondervonden van haar man en de 
jongens die altijd voor haar klaar stonden. 

Haar ge loofsleven was zeker een grote kracht 
in alle lief en leed. Met name haar devotie tot 
de H. Jozef, op wiens feestdag zij geboren was, 
hielp haar moeilijke perioden te boven komen. 
Ook de verering van de Moeder van onze Heer 
was een troost en steun voor haar. Daarom 
ook geloven wij dat, nu Moeder helaas afscheid 
moest nemen , zij in goecle handen is en mag 
overgaan naar een beter leven in de vreugde 
van het Vaderhuis. Vandaar zal zij haar dier
baren met haar liefde nabij blijven. 

"Wie in Mij gelooft, zal leven, al is hij ook 
gestorven". (Joh. 11). 

ZIJ RUSTE IN VREDE. 

Voor de vele blijken van meeleven tijdens de 
ziekte en na het overlijden van mijn innig ge
liefde vrouw en onze zorgzame moeder betuigen 
wij onze oprechte dank. 

Deventer, september 1982 
Anthony van Dijckstraat 40 

A. ROBBEN 

en kinderen. 


