
Een dankbare herinnering aan 

Gerharda Maria Christenhusz 

echtgenote van Marinus Wilhelm Taters 

Zij werd geboren te Weerselo op 13 augus
tus 1927. Na een kort ziekbed overleed zij 
op 1 oktober 1994 te Oldenzaal. We heb
ben op 6 oktober afscheid van haar geno
men tijdens de uitvaartplechtigheid in de 
H. Drieëenheidskerk te Oldenzaal, waarna de 
crematie plaatsvond in het crematorium van 
Usselo. 

Afscheid nemen van deze lieve vrouw, moe
der en oma valt zwaar, maar tegelijkertijd 
gedenken we in dankbaarheid alles wat zij 
voor ons heeft betekend. In haar verliezen 
we de spil van de familie, want ze leefde voor 
de mensen van wie ze hield en ze was er als 
ze voor anderen iets kon betekenen. Waar 
ze kon wilde ze mensen op haar weg opvro
lijken of opbeuren, dat was haar sociale ka
rakter. 'Mensen moeten meer lachen', dat 
was haar lijfspreuk. 
Met vader, met wie ze in november 45 jaar 
getrouwd zou zijn, had ze een gelukkig hu-

welijksleven. Vooral ook voor hem valt het 
verlies zwaar. Maar zoals ze zelf zou willen 
leven we verder: in haar geest blijven we el
kaar vasthouden en steunen. 
Moeder was iemand die niet snel sprak over 
de dingen die haar bezighielden, ook niet 
over de pijn die haar leven ging bedreigen. 
Ze wilde graag bij ons blijven, maar ze wist 
dat deze strijd niet te winnen was. Omringd 
door de zorg van haar dierbaren heeft ze haar 
geest teruggegeven aan haar Schepper. 
Moeder was een gelovig mens en vanuit dat 
geloof leefde ze als een rechtvaardig en goed 
mens. Vanuit dat gelovige vertrouwen bid
den we voor deze lieve vrouw, moeder en 
oma dat ze geborgen mag zijn in de handen 
van de levende God en dat Hij met kracht en 
sterkte hen die achterblijven nabij wil zijn. We 
danken haar voor alle goeds en vragen el
kaar haar te bewaren in ons gebed en goede 
herinnering. Heer, geef haar de eeuwige rust. 

Voor uw belangstelling en medeleven, on
dervonden na het overlijden van mijn lieve 
vrouw, onze moeder en oma, betuigen wij U 
onze oprechte dank. 

Familie Teters-Christenhusz 


