


Dankbare herinnering aan 

Truus Josephine Bos - Eckers 

echtgenote van Theo Bos. 

Ze werd geboren in Lonneker op 27 januari 1939 
en overleed thuis in Lonneker 

op 21 april 2003. 

Na de uitvaartviering in de parochiekerk van Heilige 
Jacobus de meerdere hebben wij haar ter ruste 
gelegd op het R.K. kerkhof te Lonneker. 
Ze groeide op in een gezin van 6 kinderen. Truus 
ging in betrekking en werkte later bij het Steumke. 
Op het bal leerde ze Theo kennen. 
Ze trouwden in 1963 en kregen drie kinderen. 
Na een ziekte van meer dan een jaar moeten we 
afscheid van haar nemen. 
Moeder was heel zorgzaam voor haar man en haar 
drie kinderen die altijd op haar terug konden va llen. 
Een lieve oma voor haar twee kleinkinderen die ze 
graag verwende met snoep of een ijsje en voor wie 
ze babytruitjes breidde. 
De familieband was voor haar belangrijk. Ze hield 
van gezelligheid en koffie was altijd gauw gezet. . 
In haar spaarzame vrije tijd nam ze de gelegenheid 
om voor een komend feest een rijmpje te maken en 
dat dan, onder grote hilariteit, tijdens de feestavond 
voor te lezen. 
Ook ging moeder graag op de fiets een stukje rijden 
in de omgeving . De jaarlijkse fietstocht met haar 
vriendinnen was een hoogtepunt waar ze lang naar 
uitkeek en later op kon terugblikken. 

Helaas werd moeder vijf jaar geleden getroffen door 
een hersenbloeding, waar zij aan moest worden 
geopereerd. Na een lange herstelperiode, onder 
meer in "Het Roessingh" ging het steeds beter met 
haar. Toen ze weer thuis kwam heeft ze haar 
doorzettingsvermogen zwaar op de proef gesteld . 
Eerst met een wandeling in de nabijheid van het 
huis, later op de fiets. Maar de fietstochten van 
weleer zijn geschiedenis geworden. Vorig jaar kwam 
moeder opnieuw in het ziekenhuis terecht. 
Nu was de diagnose dat ze ongeneeslijk ziek was. 
Haar uiteindelijke wens was om thuis te sterven. Met 
instemming van de arts en specialisten heeft ze, 
liefdevol verzorgd door haar man, kinderen, met 
behulp van de Thuiszorg, nog lange tijd in huiselijke 
omgeving kunnen verblijven. 
De laatste weken vielen haar zwaar, vooral de 
machteloosheid dat ze steeds minder zelfstandig 
kon. 
Ook vergat ze niet om aan anderen te denken. 
Wij zullen haar missen . Vooral voor vader met wie ze 
op de valreep nog het veertig jarig huwelijk kon 
vieren, zal het gemis en de leegte groot zijn . 
Wij blijven dankbaar voor alles wat zij voor ons 
gedaan en betekend heeft. .. 
Moeder was een gelovige vrouw. W1J mogen er 
daarom op vertrouwen dat zij voor altijd gelukkig is 
bij God. 

Moge zij rusten in vrede. 

Voor uw medeleven en belangstelling tijdens haar 
ziekte en na haar overlijden danken wij u allen heel 
hartelijk. 

T.G.H. Bos 
Kinderen en kleinkinderen 


