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In dankbare herinnering 

"1 f Truus Beernink-Gosenshuis 
'\..r Weduwe van Frits Beernink 

Truus werd geboren op 15 oktober 1929 te 
Losser. Na een moedig gedragen ziekte is ze 
overleden op 30 maart 2001 . We hadden haar 
voor het laatst in ons midden tijdens de viering 
ten afscheid in de St. Plechelmusbasiliek te 
Oldenzaal op 4 april, waarna we haar bij vader en 
opa te ruste hebben gelegd op het kerkhof. 

Met veel dankbaarheid mogen we terugkijken op 
het leven van onze moeder en oma. Ze werd in 
een gezin van 8 kinderen geboren. Met haar fami
lie heeft ze haar hele leven een hechte band ge
had. Twee weken geleden is haar zus Riet overle
den. Samen met haar man heeft ze veel zorg 
besteed aan haar drie kinderen. Het zou hen aan 
niets ontbreken. Daarin toonde zij haar karakter: 
altijd eerst aan anderen denken en dan pas aan 
haarzelf. Het is een karaktertrek die ze haar hele 
leven met zich heeft meegedragen. Ze gunde 
zichzelf weinig tijd voor hobby's of rust. Altijd was 
ze in de weer met karweitjes in de huishouding. 
Was het niet in huis. dan wel in de tuin: stilzitten 
kon ze niet. · 
Samen met haar man heeft ze de laatste jaren 
nog mooie reizen kunnen maken. Vooral naar de 

zon: Mallorca, Costa Brava. Toen hij 11 jaar gele
den overleed heeft ze het heel moeilijk gehad. 
Toch wilde ze de draad van het leven weer op
pakken en niet bij de pakken neer gaan zitten. 
Drie jaar geleden werd ze plotseling ziek. Een 
tumor in de slokdarm zorgde ervoor dat ze inten
sief behandeld moest worden. Toch mocht ook 
de vele bestralingen niet meer baten. Maar hoe 
ziek ze zich ook voelde, ze zou nooit klagen. Dat 
lag in haar karakter: ze wilde niemand tot last zijn 
en niemand in de weg zitten. 
Ze was een diep-gelovige vrouw. Zolang ze kon 
kwam ze bijna elk weekend in de kerk. Ook is ze 
nog in Rome geweest en vorig jaar nog maakte 
ze een reis naar Lourdes. 
De laatste weken van haar leven waren best 
moeilijk. Ze vocht tegen de dood, want opgeven 
wilde ze niet. Ze heeft de laatste dagen heel be
wust afscheid genomen van de mensen om haar 
heen. Afgelopen vrijdag heeft ze naar haar eigen 
wens de ziekenzalving ontvangen in het bijzijn 
van haar kinderen. Daarna heeft ze zich overge
geven en is ze diezelfde middag nog overleden. 

Mama, oma, bedankt voor al/es 
en rust nu maar zacht! 

Voor al uw blijken van medeleven t ijdens de 
ziekte en na het overlijden van onze moeder en 
oma willen wij u heel hartelijk bedanken. 

Bemke 
Lambert en Anja 

Mark en Anouk 
Margré en Hans 

Daan, Dirk en Willem 




