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Î Met veel liefde willen wij blijven denken aan 

Christina Hermina Euphemia Jongman-Gras 
sinds 7 maart 1992 weduwe van Jacob Jongman 

Zij werd geboren op 5 december 1927 
te Overdinkel en overleed op 16mei2015 

in zorgcentrum Seewende te Nunspeet. 
De gezongen uitvaartviering vond plaats op 

21 mei 2015 in de R. K. Gerardus Maje/la kerk 
te Overdinkel, waarna we haar hebben 

begeleid naar de R.K. begraafplaats aldaar. 

Ma werd geboren als vierde dochter in het gezin. 
Een dag na haar geboorte stierf haar moeder. Zij 
werd I iefdevol opgevoed door een broer van haar 
vader en de zus van haar moeder. Zij beschouwden 
haar als hun eigen kind. Ze heeft een mooie en goede 
jeugd gehad. Na haar schooltijd ging ze als dienstmeisje 
op de pastorie werken. Toen ze 16 jaar was kreeg ze 
difterie, daar hield ze de rest van haar leven klachten 
aan over. Ze was 17 jaar toen ze pa uit Vollenhove leerde 
kennen. 21 jaar was ze toe ze met elkaar trouwden. 
Haar pleegmoeder kon dit niet meer meemaken, zij 
stierf een aantal maanden daarvoor. Zij gingen dan ook 
bij haar pleegvader inwonen en zij zorgde voor hem tot 
zijn dood. 

De kinderen Theo, Mini en Nico werden geboren. 
Moeder hield van haar gezin en was altijd zeer 
bezorgd. De komst van kleinkinderen en later 
achterkleinkinderen hebben haar veel vreugde 
gegeven. De kerk heeft een grote rol in haar leven 
gespeeld. Zij was een zeer gelovige en godsdienstige 
vrouw, die haar vertrouwen op God stelde en een 
grote verering had voor Maria. Ze ging dan ook 
vaak op bedevaart . Ze is zelfs twee keer in Lourdes 
geweest, iets wat veel indruk op haar heeft 
gemaal.'t. Toen pa ziek werd had ze daar grote moeite 
mee. Ze was altijd heel bezorgd om hem en toen pa 
stierf in 1992 stierf ook een deel van haar. De grootste 
klap kwam toen Mini ziek werd en de boodschap 
kreeg ongeneselijk ziek te zijn. 1 n 2010 hebben 
wij Mini bijgezet op de R. K. begraafplaats in Overdinkel. 
De laatste jaren van afnemende gezondheid, maar wel 
met behoud van haar gevoel voor humor, woonde ma 
in Nunspeet en werd ze liefdevol verzorgd en bijna 
dagelijks door ons bezocht. Nu krijgt ma een plekje bij 
haar geliefde man. 

Rust zacht lieve ma, oma en super-oma en groet pa en 
Mini van ons. Wij houden van jullie. 

Voor uw medeleven en belangstelling danken wij u hartelijk. 

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen 


