
In oc1nkbare herinnering aan 

Geertruida Gerarda Berendina 
Bossink 

echtgenote vc1n 
)ohc~nnes Sernardus Nijhof 

Zij werd geboren op 25 augustus 1936te Denekamp 
en overleed na hPt ontvangen van hPt H. Sakrament 
der Zieken op zondag 15 oktobPr 1995 in het 
verpleeghuis "Gerardus Majella" te Denekamp. We 
hadden haar 19 oktober voor hPI laatst in ons 
midden tijdens devieringvan de H. Eucharistie in de 
St t-..icolaaskerk te DPnekamp en hebben daarn1 
hc1ar lichaam te ruste gelegd op het r.k. kerkhof 
c~ldaar. 

Een lieve vrouw, die voor iedereen klaarstond en 
voor anderen deed wat ze kon. Zo Zdl Truus vooral 
in onze herinnering blijven. Ze kon goed mPt dP 
mond en kreeg daardoor ook veel voor elkaar Dit 
maaktPechter ook dc~t Truus nif't altijd even gemak
kelijk was. Haar grote hobbywas lpzen.AI van kinds 
af aan deed ze niets liever. Ze hpeft in haar leven 
vele romannetjes verslonden. 
Bijna dertig jaar heeft ze lief en leed mogen delt>n 
met haar echtgenoot Johan. Sc1men hebben ze het 
altijd heel goed gt>had. Het verdriet en de pijn, het 

kruis dat zij ook in haar leven heeft moeten dragen, 
hE>eft zij altijd samen met hem kunnPn delen. 
Truus was een gelovige vrouw. Toen ze een a.mtal 
jaren geleden invalide werd en niet meer ncldr de 
kerk kon heeft ziJ kerkradio gekregen. Trouw luis
terde zij naar allE' vieringen en zo voelde zij zich 
betrokken bij het gebeuren in de parochie. Truus 
had een bijzonderevereringvoorde heiligeGerardus 
Majella. Als klein kind ging zij al met haar oudersen 
zus naar de jaarlijkse processie 1n Overdinkel. Al 
he1ar zorgen, vragen en verdriet heeft zij heel haar 
leven ook aan dE' heilige Gerardus Majella kunnen 
toevertrouwen. 
De laatste jaren is de gezondheid van Truus lclng
Zclam achteruit gegaan. Ze kon stPt>ds minder en held 
steeds meer verzorging nodig. Et>n week voor he1e1r 
overlijden is ze daarom opgenomt>n 1n hetverpleeg
huis "Gerardus MaJella". Toch nog vrij onverwacht 
overleed ze op zondagmiddag 15 oktober. 
Bidden wij nu voor haar dat ZIJ, op voorspraak van 
de hE>ilige Gerardus Majella, bij God thuis mag zijn 
gekomE'n en daar voor altijd gelukkig mag zijn. 

Truus, bedankt voor alles. 
Rust in vrede en blijf bij God aan ons denken! 

Wij danken u allen hartelijk voor uw meeleven en 
gebed na het overlijden van mijn lieve vrouw, mijn 
zus, onze schoonzus en tante. 

De fami l ie 


