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Ze blijft leven in onze herinnering 

Geertruida Aleida Belderink-Hilberink 
(Truus) 

sinds 19 februari 1986 weduwe van 
Albertus Hendrikus Martinus Belderink 

(Albert) 

Ze werd geboren in Oldenzaal op 20 oktober 
1904. Tijdig voorzien van het sacrament van 
de ziekenzalving ging ze van ons heen in het 
verzorgingshuis Scholtenhof te Oldenzaal op 
13 april 2000. We hebben haar herdacht tij
dens de Uitvaartmis in de kapel aldaar, waarna 
we haar vergezeld hebben naar het cremato
rium te Usselo op 17 apri l. 

Truus was een vrouw met een sterke gezond
heid. Sinds haar huwelijk met Albert Belderink 
in de Antoniuskerk te Oldenzaal in 1928, 
woonde ze in Zuid-Berghuizen, op verschil
lende adressen. Samen hebben ze die vele 
jaren lief en leed met elkaar gedeeld, de laat
ste nog hechter met elkaar verbonden. 
Ze zorgde voor haar twee kinderen en liet vele 
herinneringen na bij haar kleinkinderen en 
achterkleinkinderen. 

Ze viel op door haar grote inzet voor het ge
zin Huttenhuis, vooral bij de geboorte van de 
kinderen, d ie haar steeds "Tante Belderink" 
bleven noemen. Vervolgens in de vaste kring 
van haar vriendinnen, met wie ze genoot van 
de diverse activiteiten voor de ouderen, bij de 
Soos, in 't Barghoes, bij de reisjes in Neder
land en in het buitenland. Ze kon gezellig en 
blijmoedig met anderen meedoen. 
Ze was een gelovige vrouw, die steun vond in 
het gebed en in haar trouwe verbondenheid 
met de parochie; elk jaar ging ze mee naar 
Kevelaer om moeder Maria te vereren. 
Sinds 8 augustus 1996 woonde ze in de 
Scholtenhof, waar ze zich steeds beter thuis
voelde en deelnam aan allerlei activiteiten. 
We willen onze dank uitspreken aan allen, d ie 
haar zo'n goede verpleging en verzorging 
hebben gegeven. Daar is ze in alle rust en 
vrede ingeslapen. 

Voor uw medeleven tijdens haar ziekte en na 
haar overlijden blijven wij u dankbaar. 

M. Lempsink-Belderink 

H. Belderink 
A. Be/derink-Kerkhof Jonkman 

Kleinkinderen en achterkleinkinderen 


