


As leaw'n lied'n wördt, döt röst'n good. 
Zo leef en opgeruumd a'j wann'n. 

Zo zöw oe aait in gedacht'n hoald'n. 

Met liefde en dankbaarheid 
blijven we denken aan 

Christianus Johannes Josephus 
Holst 

echtgenoot van Maria Johanna Nijland 

Hij werd geboren op 6 september 191 O te Losser 
en is op 8 oktober 2004 te Enschede overleden. 

Na de gezongen Uitvaartviering werd hij op 
donderdag 14 oktober 2004, op het R.K.·kerkhof 
van de H. Maria-Geboortekerk. te ruste gelegd. 

Chrisjan groeide op in een gezin van 6 kinderen. in 
de kern van oald Losser. 
Na zijn huwelijk met Marie hebben ze bijna 50 jaar 
aan de Kerkstraat gewoond. 
Zijn werk als dorpsdrogist gaf hem grote bekend· 
heid. 
Samen met Marie op vakantie gaan was een gelief· 
de bezigheid, hetgeen bleek uit de vele keren dat 
er nadien nog over gesproken werd. 
Een bezoekje aan hem werd zeer op prijs gesteld 
en met een kwinkslag of een grap kon hij vaak een 
gezellige sfeer creëren. 

Voor uw belangstelling tijdens de ziekte van mijn 
man en na zijn heengaan. wil ik u met dit aanden
ken dankzeggen. 

Marie Holst-Nijland 

Chris jan Hols t " De Dorpsdrogist" 

Tussen geuren, vreemde namen 
Tussen gruttenmeel en glas 

Tussen verf, verband en kruiden 
Tussen zeep en boenderwas 

Tussen honderden van kleuren 
Van het allermooist behang 

Staat hij in zijn gele jasje 
Samenstellend gram bij gram 

Nu eens komt er een meisje vragen 
"Is die film van mij al klaar?" 

Dan weer komt er een boer opdagen 
Met een steenpuist van jouw daar 

Vriendelijk vraagt een oude juffrouw 
"Hebt u misschien wat voor jeuk?" 

Dan weer vraagt hij nu op zijn beurt, 
"Hoe en wanneer en waar ze ' t heeft?" 

Steeds voor elk heeft hij zijn middels 
En hij zegt het helpt beslist 

Vraagt men hem naar haargroeimiddels 
Dan doet dat de deur toch dicht 

Om er een kat om zeep te /Je/pen 
/s hij voorwaar specialist 

K/aanddrieks kan er van vertellen 
C/Jrisjan Holst "De Dorpsdrogist" 

Hengelwilm 


