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Je plaats is leeg, 

je stem is stil, 

we zwijgen Heer, 

het is Uw wil. 



t 
In dankbare herinnering aan 

Truus Kerver - Bult 

Geboren te Lonneker op 6 mei 1931 en 
overleden te Enschede op 

14 december 2002. 

Truus is opgegroeid op het platteland, maar 
met een grote belangstelling voor de stad, waar 
ze naar school ging en haar opleiding genoot. 
Jarenlang heeft ze in de mode en woninginrich
ting gewerkt, waarbij haar grote accuratesse en 
haar belangstelling voor de mensen om haar 
heen opvielen. Als jong meisje was ze al zorg
zaam voor opa en later strekte die zorg .zich uit 
over ouders-schoonouders en voor iedereen in 
haar omgeving. 
Na het huwelijk met Gerrit, op 18 november 
1965, betrokken ze hun eigen stekje aan de 
H. v. Hoevellstraat. Helaas werd hun gezin niet 
uitgebreid met eigen kinderen, maar zij was 
een vervangende moeder voor nèefjes én 
nichtjes en gaf aan Peter een warm thuis tij
dens zijn studie. Groot was haar belangstelling 
voor de natuur en fietstochten naar buiten 
waren favoriet, alsmede vakantiereizen naar 
het buitenland. 

In de directe omgeving gaf ze hulp waar moge
lijk, ze was een trouw lid van het KVG en de 
Zonnebloem. Zieken werden bezocht en 
bloemstukjes gemaakt, waarbij geen enkele 
verjaardag werd vergeten en alles tot in de 
details werd verzorgd. 
Sedert enkele jaren kon de Gildehaus-route 
niet meer worden gefietst en nam de mobiliteit 
sterk af, zodat een verhuizing naar de "Dollard" 
noodzakelijk werd. Binnen een jaar was het 
zelfstandig wonen ook hier niet meer mogelijk 
en werd opname in " 't Kleijne Vaart " nood
zakelijk, waar ze volledig afhankelijk werd van 
de uitstekende verzorging. Het genieten van de 
natuur en het buiten verblijven moest steeds 
meer vanuit de rolstoel plaatsvinden. 
Voor Gerrit waren dit meer dan tropenjaren: zijn 
nooit aflatende zorg en aandacht voor Truus 
eisten hem volledig op. 
Na begin 2002 de ziekenzalving te hebben 
ontvangen, namen haar krachten steeds verder 
af, waarna zij. toch nog onverwacht, op 14 
december rustig is ingeslapen. 

Voor de vele blijken van steun en medeleven 
tijdens haar ziekte en na haar overlijden willen 
wij U van harte bedanken. 

Gerrit Kerver 
Fam. Bult 
Fam. Kerver 


