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Herinnering aan 

Christina Gerharda Theodora 
Olde Damink-K1enhorst 

sinds '97 0 N·)duwe van 
Hendrik Willem Olde Da"link 

Ze werd op 17 september 1910 te Rheine /Old.) ge
boren. Ze overleed op 25 oktober 1997 te Oldenzaal. 
We hebben afscheid van naar gerior11en t1idens de 
H Mis oo 30 oktooer '997 in de Kape van 'de Molen
kamp en haar daarna begeleid op haar laatste reis 
naar het crematorium 1n Usselo. 

De ove''edene zal in onze herinnering voortleven ais 
een sterke persoonlijkheid die wist wat ze wilde en 
altijd voor haar mening uitkwam. Ofschoon ze soms 
wal streng en onbuigzaam overkwam was ze toch 
een vrouw die erg gevoelig was voor liefde ei harte
lijkheid. 
Toen ze op 24-jange leeftijd huwde met Hendrik 
Willem Olde Dam1rk heeft ze samen met haar man 
gewoond in net Paroch1ehu1s van de Antoniuskerk 
waar ze de zorg op zich had genomen van vele brui
loften, parti1en en priesterfeesten. Dat was haar lust 

en haar 1even. Ze was graag tussen de mensen tot 
ze op de leeftijd van 37 jaar nog werd verblijd met 'n 
tweede dochter een nakomeling. Ada. 
Haar leven is toen erg veranderd. toen 1later blee;c dat 
Ada geesteli1k en 1chamelijk gehandicapt was Al haar 
interesses werden aan de kant gezet en de zorg voor 
Ada begon en werd de aandacht die andere naasten 
aan haar vroegen wel eens vergeten. Naarmate ze 
zelf ouder werd en de dage111kse zorg met Ada niet 
meer aankon werd Ada opgenomen in 'de Losser
hof" waar ze liefdevol wordt verpleegd. 
Toen begon voor de overledene de wekeli1kse gang 
naar ' oe Losserhof'. Nooit sloeg ze een zondag over. 
hoe ziek ze soms wel was. Toen ook haar dementie, 
naarmate ze ouder werd. erger werd en ze geen be
langstelling meer had in dingen die om haar heen 
gebeurden waren to: het laatste moment haar ge
dachten b11 de Losserhof . Toch willen we God vra
gen haar de rust te geven die we haar allen zo graag 
gunnen. 

Dat ze ruste in vrede. 

Voor de bliJk van deelneming betoond na het overlij
den van onze moeder. schoonmoeder grootmoeder 
en overgrootmoeder. zeggen w11 U onze hartelijk dank. 

de familie 


