
VERGEET MIJ NIET 
EN WEES 

GOED VOOR ELKAAR 



t 
Als leven lijden wordt 

Is rusten goed. 
Mqn laatste groet is aan hen 

die miJ kenden en die mij liefhadden. 

Het laatste beetje is nu op, 
veel had ik te verduren. 

Het kaarsje is nu opgebrand, 
9edoofd zijn alle vuren. 

Voor miJ die het aangaat is het niet erg, 
ik heb genoeg geleden. 

Wel voor hen die ik achterlaat, 
vaarwel en wees tevreden. 

In dankbare herinnering aan 

Truus Groeneveld - Damhuis 

sedert 2 juli 1965 gehuwd met 

Jan Groeneveld 

Zij is 4 juli 1940 geboren in de gemeente Losser 
en overleden op 7 november 2004 in M.S.T. te 
Enschede, na eerder het Sacrament der Zieken 
te hebben ontvangen. 
Vrijdag 12 november hebben we afscheid van 
haar genomen tijdens de gezongen Uitvaartmis in 
de H. Nicolaaskerk te Denekamp, waarna we haar 
hebben begeleid naar het crematorium te Almelo. 

Wij hebben met ontzegbare pijn afscheid moe
ten nemen van mijn dierbare vrouw, onze zorg
zame moeder en schoonmoeder en lieve oma. 
Haar karakter maakte haar bemind bij iedereen. 
Ze was blijmoedig, behulpzaam en sterk zonder 
berekening. 
Een onmisbare steun voor haar man Jan, de kin
deren Christel en Peter, Petra en Paul en Frank 
en kleinkind Rick.en voor ieder die haar lief was. 
Ze genoot ervan om met Jan op vakantie te 
gaan, met de caravan naar de bergen. 
Wandelen in de natuur of fietsen op de 
Luneburgerheide. 
Ze was creatief en sportief, ze was altijd in de weer. 
Ze hield van gezelligheid met familie en vrienden. 
Daarom kon ze haar ziekte ook niet echt ver
kroppen. 
Ze had gehoord dat ze nog een keer oma zou 
worden en ze wilde daar nog zo graag bij zijn. 
Helaas heb je gevochten tot de laatste snik 
maar het mocht niet baten. 

Lieve Truus, onze mama, bedankt voor alles ! 
Rust in vrede. 

Je blijft altijd in onze herinnering. 

Bedankt voor uw medeleven 
November 2004 De familie 




