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Ter herinnering aan 

Christine Welberg 

Christine werd geboren op 30 januari 1935 
te Gronau. Op 10 mei 2005 is zij plotseling 

overleden te Losser 
Na de eucharistieviering in de 

H. Maria Geboortekerk hebben wij haar te 
ruste gelegd op het kerkhof naast de kerk 

op 13 mei 2005. 

Een lieve vriendin, zus en tante ging plotse
ling van ons heen. Het is onbegrijpelijk. 
Christine heeft haar jeugd door gebracht in 
Gronau en werkte als jong meisje in een kin· 
derziekenhuis. Op 23 jarige leeftijd kwam ze 
naar Losser om te gaan werken bij Hotel Hut 
waar de Indische Nederlanders werden 
opgevangen. In die tijd leerde ze Diny Paus 
kennen. Ze werden dikke vriendinnen en 
gingen met z'n tweeën geregeld naar de 
ouders van Christine in Gronau. Toen haar 
ouders overleden waren is Christine in 
Losser gebleven en nooit meer weggegaan. 

Samen met Diny heeft ze een mooie tijd 
gehad. Ze is gewoon als tante in de familie 
van Diny opgenomen. Ze was gek op 
kinderen en ging er altijd graag mee om. Op 
dieren was ze ook dol. Hun hondje Tessie 
was als een kindje voor haar. Elke dag zag 
je Christine wel drie keer met Tessie wande· 
len. Dat houd je fit zei ze altijd. Als er gebeld 
werd nam Christine meestal de telefoon op, 
met een vrolijke stem hoorde je dan: Bij 
Paus, met Christine! Die stem zullen we 
helaas nooit meer horen. Het is voor ons 
een troost dat ze niet geleden heeft. Ze is nu 
vast een stralende ster aan de hemel. 
Persoonlijk hebben we geen afscheid van 
Christine kunnen nemen en is het verlies 
moeilijk te verwerken. 

Christine, bedankt voor alle liefde en goed· 
heid die je ons hebt gegeven. Wij zullen je 
nooit vergeten. 

Voor uw blijken van belangstelling en mede
leven danken wij u hartelijk. 

Diny Paus 
Familie Welberg 
Familie Paus 




