
Opgew!'kt stnon wij je uit te zwaaien. 

iPrln in zijn eigen drom!'n. 

ll<•lans, 
jij bent nooit teruggekomPn. 



t 
een ftjne herinnering aan 

Christine Oude Maatman- Oeterink 
lieve vrouw van 

GERARD OUDe MAAHtA:-J 

en m•m• van RO:-J. 

Ze werd geboren op 17 dtct.>mber 1952 te 
Rossum. Voor ons onhegriJpelijk en totaal on
verwacht werd t.>en ongeval fataal op ló srpt. 
1988. Ze werd voor~ien van het H Ohcsel. 
Op 20 sept. d.a.v. hebben wij afschetd van haar 
genomen in de H Plechelmuskerk te Rossum, 
van waaruit WIJ haar begeleid hebben naar haar 
laatste rustplaats. 

Hoewel Christine nog vol energie en vol plan
nen ut, werd dtt toch plotseling afgebroken. 
Tt)d om af01ehctd van allen te nemen baJ ze 
niet De hennocring aan haar bltjft voor oo~ 
over. 
Ze hield erg veel van Gerard en van haar 
enigste toon Ron. Alles had ~e voor hen over. 
Iedere morgen stortden ~e samen op. Na her 
eten ~waalde lij hen uit. Ze zorgde ervoor om 
tijdig, alo Gerard terug kwam van zijn werk, 
thuis te ztjn. Ze hield van eenvoud én van ge
zelligheid in huis. Haar huis was haar riJkdom. 

Van kindsaf heeft ze in Volthe gewoond Erg 
gek was u met haar ouders. Ze kon hen 
moeihJk missen. N .. hun huwehJk in 1977 ZIJD 

ze bij haar ouders g~an wonen. Ze hield veel 
van 't ,landehjke leven·. Dit komt tor uitdrukking 
in de tuin. Vaak zie 1e haar hier bezig Ze was 
dol op de ''rtjheid. Hierdoor had ze geen en
kele behoefte aan vakanties. Dtt geld besteedde 
~~ liever aan gezelligheld en nieuwe dtngen In 
huis. 
Haar typereode kauktereigen~chap was accura· 
tessc. Ze was altiJd precies en correct. Deze 
eigenschap is terug te vinden in haar grootste 
hobby; het werk. Vanaf haar 16 jaar was ze 
werkzaam in de klcdtngverkoop. Hi~r kon ze 
naar hartelust met weusen omgaan. Mensen 
konden alttld een heroep op haar doen. Zij 
probeerde hen alt1jd met raad en daad bij te 
staan .• Oons Christien· was alrijd op de hoogte 
van allerlei oieuwtjc5. 
Oneerlijke dingen koo ze moeihJk verdragen. 
Ze wilde deze direct eo op corre.·te wiJZe de 
wereld uit helpen. 

Chnsrine. mama. 
Bedankt voor alle liefde en zorg die 1e ons 
hebt gegeven. WiJ zullen Je missen. Jouw plaats 
bliJft leeg. Dat je moge rusren in vrede. 

Wij danken U voor Uw medeleven na dit 
plotselinge overliJden van miJn allerliefste vrouw 
en mama. 

Gerard en Ron Oude Maatman 

Rossum. sept~mber 1988 
Zoekerstraat 7 


