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Ter dankbare herinnering aan 

Geertruida Christina Theresia 
Boersma 

echtgenote van PETER BEELEN 

Zij werd 14 april 1920 te Losser geboren. Zij 
ontving het sacrament der zieken. Op 13 juli 
1982 is zij gestorven. Na de uitvaartmis op vrij
dag 16 juli in de St. Josephkerk hebben we 

haar uitgeleide gedaan naar het crematorium. 

Beste Truus, God heeft jou als een bijzonder 
trouwe en onmisbare hulp in mijn leven ge
plaatst. Elf jaar hebben we samen lief en leed 
gedeeld . Jij was degene die de ideeën aan
droeg. In sti lte en op de achtergrond ontplooi
de je een enorme creativiteit. Van vee l oude 
di ngen kon jij we l iets moois maken. 
Je leven is niet a ltijd gemakkelijk geweest. Ter
wijl jezelf soms wein ig had, wist je toch nog 
weg te geven; omdat je aan de lijve ervaren 
hebt wat armoede is . In de jaren dat je al leen 
was heb je met hard werken je brood moeten 
verdienen. Toch k laagde je nooi t. Met weinig 
was je tevreden. 
In de elf jaren dat we getrouwd geweest zijn 
vond ik dubbel bij jou terug, wat ik zelf miste . 
Tijdens j e ziekte heb je weinig klachten geuit. 
Je maakte je meer bezorgd om mij dan om je
zelf. 

Truus , ik heb een fijne vrouw aan je gehad 
en met alle liefde en zorg heb ik je ziekzijn 
proberen te verlichten. Ik w ilde bij j e zijn en 
kon je moei lijk alleen laten . 
We hadden weinig woorden nodig om elkaar 
te begrijpen . 
Moge God, aan wie je je leven toevertrouwde, 
je opnemen in zijn Vaderhuis. 
Ik gun je ver weg het beste, hoewel ik je erg 
zal missen en ve le anderen, die zo met je be
gaan waren. 

Voor uw blijk van deelneming na het overlijden 
van mijn lieve vrouw, zeg ik U hartelijk dank. 

Enschede, juli 1982 
lrisstraat 41 

P. Beelen 


