


In dankbare herinnering gedenken wij 

Aleida PaulinaAntonia Christenhusz-Meinders 

echtgenote van 
Antonius Gerardus Marinus Christenhusz 

Lies werd geboren op 29 juni 1923 en overteed plotseling 
op 14 september 2005 op de verpleegafdeling van de 
Molenkamp in Oldenzaal. Na een plechtige uitvaartdienst 
in de Mariakerk hebben we haar op 19 september begraven 
op de gemeentelijke begraafplaats aan de Schipleidelaan. 

Bedroefd zijn wij allen om het heen gaan van ma, zoals ze 
door ons allen werd genoemd. Tranen die vloeien, omdat 
er een einde is gekomen aan haar aardse bestaan. Wij 
kunnen haar niet meer zien, spreken of voelen. Wat rest 
zijn louter herinneringen. Wel fijne herinneringen aan al 
die jaren van samenzijn. 
Ma werd geboren aan de Helmichstraat te Oldenzaal, 
alwaar ze opgroeide met haar zus Sien. Na haar huwelijk 
is ze bij haar ouders blijven wonen en hier zijn Johanny en 
Helma geboren. In 1960 werd er een nieuw huis betrokken 
aan de P.J. Geldermanstraat. Hier heeft ze altijd graag 
mogen wonen. Een gezellige buurt met liefdevolle mensen 
om haar heen. Ze kon intens genieten van het gezinsleven, 
thuis of bij haar kinderen. Een hoogtepunt was ongetwijfeld 
de geboorte van haar enigste kleinkind Evelien. Ook het 
wel en wee daar buiten, liet haar niet onberoerd. Jarenlang 
heeft ze bezoekerswerk voor de Mariakerk verricht en op 
latere leeftijd werd ze lid van het ouderen zangkoor van 
het Michgoriushuis. 

Ze leefde oprecht mee met haar medemensen en kon de 
dingen vaak maar moeizaam loslaten. Ze bleef maar 
piekeren en dat maakte voor haar het leven soms wat zwaar. 
Dit uitte zich duidelijk, toen tien jaar geleden bij haar de 
ziekte PSP werd vastgesteld. Tijdens deze jaren heeft ze 
fysiek steeds een beetje van haar zelf moeten inleveren, 
terwijl haar angsten toenamen. De liefdevolle verzorging 
en steun van pa zijn nauwelijks in woorden uit te drukken. 
Helaas werd de ziekte zo ernstig dat ze zelf aangaf niet 
meer thuis te kunnen blijven. Ze zocht een veilige plek met 
deskundige verzorging om haar heen. In januari van dit 
jaar is ze verhuisd naar ' Het Molenhofje" op de Molenkamp 
en dat voelde goed. De korte tijd die ze daar heeft 
doorgebracht, was ze gelukkig en tevreden. Echter de 
scheiding van pa was voor haar een moeilijke opgave. De 
tijd van hereniging op de Molenkamp heeft ze niet meer 
mogen beleven. Dit stond voor de komende week gepland, 
maar God beschikte anders. Het laatste samenzijn met 
ons allen was op zondag 4 september, de dag waarop ze 
57 jaar getrouwd waren. 
We zullen haar missen, haar plaats is onvervangbaar. 
Dankbaar zijn wij, dat we zo'n lange tijd van haar hebben 
mogen genieten als echtgenote, moeder en oma. 

Heilige Maria, 
U had altijd een warme plaats in haar hart. 

Bid voor haar. 

Wij danken u voor uw belangstelling en medeleven. 

Familie Christenhusz 


