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Christina Geertruida te Kiefte 
weduwe van Nicolaas Marinus Waslander 

Zij werd geboren in Borne op 31 juli 1917. Plot
seling is zij 1n Oldenzaal overleden op 8 juni 1995. 
Biddend hebben wij afscheid van haar genomen 
1n de St. Antoniuskerk op 12 juni en haar daarna 
begeleid naar het crematorium in Usselo. 

Vertrouwd met de gedachte dat ons mensenle· 
ven een onverwacht einde kan vinden, werden 
we toch opeens voor de droeve werkelijkheid 
gesteld. Zonder de nabijheid van anderen is zij 
plotseling overleden. Weliswaar geschokt willen 
wij -hoe schraal ook- troost vinden ui het feit dat 
naar medische verwachting haar daardoor waar
schijnlijk wel het nodige lijden bespaard is geble· 
ven. Zij was geen mens van drukte of grootspraak, 
maar eerder van eenvoud en bescheidenheid. 
Van jongsafaan is zij, tot haar huwelijk met Niek, 
altijd in de textiel werkzaam geweest en wel als 
telefoniste op het kantoor bij Spanjaard. 
Vanwege het werk van Niek, als vertegenwoordi
ger in de cosmetica, hebben zij eigenlijk gezegd 
door het hele land heen gewoond. 

Samen hebben zij 36 gelukkige huwelijksjaren 
gekend, maar de laatste drie 1aar waren voor haar 
niet gemakkelijk vanwege ziekte van Niek. Daar 
heeft zij zich, in zorg en aandacht, volledig aan 
gegeven. Want hoewel klein van gestalte en ten
ger van postuur, was zij groot en sterk in haar 
niet aflatende zorg voor hem. Om die reden zijn 
ze ook in Oldenzaal 1n de Beukersmolen gaan 
wonen om overal dichterbij te zijn. 
Hoewel zijn sterven haar laatste levensjaren sterk 
heeft gekleurd, heeft zij daar altijd graag gewoond 
en hield zij van de maandelijkse bijeenkomsten 
met medebewoners van de galerij. Overigens was 
zij iemand die het liefst op zichzelf was en be
paald niet hield van praten over anderen. 

Moge zij, nu haar aardse leven voltooid is, voor 
altijd vrede en geluk gevonden hebben, herenigd 
met haar man, in Gods Vaderhuis. 

Rust in vrede. 

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven 
die wij mochten ondervinden na het overlijden van 
onze zuster, schoonzuster en tante, zeggen wi1 
U hartelijk dank. 

De familie 


