
Wat is mijn wereld wazig, 
wat is mijn wereld klein 

ik kan mij niet herinneren 
wie jullie allemaal zijn. 

Soms zie ik iets bekends 
of voel ik iets vertrouwds 
en is het weer heel even 

net zoals vanouds. 
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Zij werd geboren op 14 juli 1925 te Den 
Haag. Ze vertelde me daar dikwlps over. Ze 
was vijf jaar, toen ze met haar ouders en 
twee zusjes naar HenQelo verhuisde, waar 
zij er nog drie broers bij kreeg. Op haar 18· 
de jaar kreeg ze een aanstelling bij Stork op 
de tekenkamer. In die periode besteedde ze 
veel tijd aan scouting als welpenleidster. Op 
25-jarige leeftijd trouwde ze met Willie 
Roozendaal. Samen stichtten ze een gezin 
en kregen drie kinderen. In 1969 werd het 
gezin getroffen door het overtijden van 
Willie. Hij, zo open en spontaan als hij was, 
zei, toen ik hem vertelde, hoe moeilijk ik het 
had met mijn ambt in de kerk: 
"Zoek je een lieve vrouw en trouw met 
haar!" Die lieve vrouw • o wonder! • werd 
Truus. In 1972 zijn we getrouwd en had ik 
een baan in Breda bij het jeugd· en jonge
renwerk. Zoals in Hengelo pakte ze ook 
daar het bezoekerswerk van de 
Zonnebloem op. Daarnaast ging ze schil· 
derscursus volgen. Dit gen heeft ze wellicht 
van haar vader geêrfd. Sinds 1974 wonen 
we in Enschede en ook daar vatte ze deze 
activiteiten weer met enthousiasme op. 

Meer dan 40 jaar heeft ze het 
Zonnebloemwerk gedaan, in alle stilte en 
onopvallend. Ze heeft veel zieke en eenza
me mensen met grote regelmaat bezocht. 
Zij was een blije en goedlachse en gast· 
vrije vrouw. De plotselinge dood van Paul, 
12 jaar geleden, heeft een diep gat in haar 
lichaam geslagen, zoals ze altijd zei. Zes 
jaar geleden werd duidelijk, dat haar ver· 
standelijke vermogen werd aangetast, naar 
later bleek door de ziekte van Alzheimer. 
Wat dit voor haar en mij heeft betekend, is 
met geen pen te beschrijven. Zij ging weg, 
steeds verder weg. Ik probeerde haar in te 
halen, wetend dat dit niet kon. Nu is zij aan 
de horizon verdwenen, bevrijd van pijn en 
benauwenis. Het is goed zo. Zij heeft de 
eindstreep gehaald. Van haar kan ik 
zeggen: "Zij was als zout van deze aarde". 
In alle bescheidenheid heeft zij geleefd met 
grote zorg en liefde voor haar gezin, 
familie, veel andere mensen en sinds 9 juni 
1972 voor mij. 
Ik dank alle lieve verzorg(st)ers van 
Bruggerbosch, met name van de afdelin· 
gen dagverzorging en Berkehof voor de 
goede zorg, die ze aan Truus en mij heb· 
ben besteed. Moge Truus in de hand van 
de Eeuwige zijn en moge Hij haar geest 
verlichten. 
Enschede, 17 juli 2003 

Ferdinand Banning. 


