
" Al jouw liefde heb je ons gegeven, 
met die herinnering gaan wij verder leven." 

Dankbare herinneringen aan 

t Truus Hellen - Bulter 
weduwe van 

Bernhard Hellen 

Zij werd geboren te Noord Deurningen op 6 augus
tus 1934 en overleed op 19 juni 2005 in vrede 
en overgave na een moedig gedragen strijd. 
We hadden haar 23 juni voor het laatst in ons 
midden tijdens de viering van de H. Eucharistie 
en hebben haar daarna te ruste gelegd op het 
kerkhof van de St. Nicelaasparochie te Denekamp. 

Ze groeide op in Noord Deurningen. Op jonge 
leeftijd verloor ze haar vader en kreeg als oudste 
dochter al vroeg een verzorgende taak binnen 
het gezin. 
Na haar huwelijk ging ze wonen aan de 
Sombeekweg bij haar man en schoonouders. 
Heel haar leven stond in het teken van klaarstaan 
voor een ander. Ze klaagde nooit. 
Een moeil ijke periode was het veel te vroeg 
overlijden van haar man in 1995 en het gemis. 

Bijna iedere dag bracht ze wel een bezoek aan 
zijn graf. Haar leven heeft echter ook vele leuke 
momenten gekend. Ze heeft genoten van haar 
kinderen en later de kleinkinderen. De laatste 
jaren waren de vakanties naar Boxmeer en 
Oostenrijk een welkome afwisseling. 

Vorige zomer kreeg ze voor het eerst klachten. 
In september volgde een operatie en vervolgens 
een aantal zware kuren. Echter de vooruitzichten 
waren op dat moment nog goed. 
Toen 5 weken geleden de slopende ziekte 
ongenadig opnieuw toesloeg bleef ze hopen op 
herstel. Tot het laatst heeft ze gevochten. Het 
was echter geen eerlijke strijd. De kracht om dit 
vol te houden vond ze bij Maria. 
Toen ze nog kon, stak ze vaak een kaarsje op 
of vroeg iemand om dit voor haar te doen. 
Moge het geloof, ons die achterblijven, tot 
troost en steun zijn. 
De goede herinneringen aan haar zullen vooral 
de kinderen en kleinkinderen helpen om hun 
levensweg te vervolgen. 
Vanuit de hemel zal ze samen met pa op ons 
neerzien en in liefde met ons verbonden blijven. 

Ma, rust in vrede. 

Met dank voor uw belangstelling en deelne
ming. 

Harry en Rudy, 
Wilma en Fens en de kinderen 


