
25 dagen 

25 dagen was ik van jouw 
25 dagen het kleinkind dat je zo graag wou 
25 dagen heb ik je gekend 
als een echte oma heb je me verwend 

25 dagen om trost op te zijn, 
om al deze dagen je kleinzoon te mogen zijn 
25 telefoontjes, elke dag één keer bellen, 
om te luisteren wat ik je had te vertellen 
25 dagen wilde je me komen zien 
als je lichaam het had gekund, was het gelukt 
misschien. 

Mijn eerste 25 dagen, ik zal ze nooit vergeten 
al was het maar zo kort in mijn jonge leven. 
Oma, ik zal je missen al ben in nog zo klein 
Ik zal altijd aan je denken, ook als ik 25 jaren 
jong zal zijn 

Een dikke knuffel, 

Jelle 



In liefdevolle herinnenng aan 

Geertuida Maria Grada 
Rödel-Hanterlnk 

(Truus) 

Ze werd geboren op 30 juli 1941 te Losser. 
Op 27 maart 2004 overleed ze te 
Enschede. Na de uitvaart mis op 

1 april 2004 in de H. Maria Geboortekerk te 
Losser hebben we haar naar het 

crematorium "Enschede" 
te Usselo begeleid. 

Ma groeide op in een gezin van 6 kinderen. 
Al op de leeftijd van 15 jaar verloor ze haar 
moeder en 6 jaar later haar vader. Vanaf dat 
moment runde een kleine kruidenierswinkel 
aan de Stroat. In 1965 trouwde ze met Gerrit 
Rödel. Samen hebben ze de zaak verder 
opgebouwd en er volgde menig verbouwing. 
Tot haar 49 levensjaar heeft ze met veel ple
zier en Inzet de winkel gerund. In Losser 
was ze beter bekend als Truus van de Bóón. 
Uit hun huwelijk werden twee kinderen 
geboren Gerard en Ans. Ze genoot van het 
feit dat beide hun weg hebben gevonden. 

Een wens van haar was om oma te worden. 
Op 2 maart 2004 is Jelle geboren. Hier heeft 
ze slechts 25 dagen van kunnen genieten. 
Ze was er erg trots op om oma te zijn. 
Ma had naast de winkel ook nog tijd voor 
hobby's zoals op vakantie gaan, kaarten en 
puzzelen. Ook zette ze zich in voor het 
verenigingsleven en deed dit altijd getrouw 
en met veel plezier. Niets was haar teveel. 
Eind 2003 begon haar gezondheid parten te 
spelen. Nooit heeft geklaagd en zag het 
altijd positief in. •Ach 't wort wa weer better" 
zie ze tegen iedereen. Maar helaas abrupt is 
ze van ons heen gegaan zonder een groet of 
een zoen. Niemand kon meer wat voor haar 
doen. 

Ma bedankt voor alles wat je aan ons gege
ven hebt. Je blijft altijd in onze gedachten. Je 
optimisme, gastvrijheid en gezelligheid 
zullen ons altijd bij blijven. 

Wij danken u allen voor de door u getoonde 
belangstelling. 

losser, 1 april 2004 

Gerrit Rödel 
Gerard 
Ans en Marcel 
Jelle 


