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Truus is opgegroeid in een groot gezin. Ze trouwde in bij haar ouclers, en daar was het altijd een "zoete 
inval". Het was de ontmoetingsplek voor de familie Keizers, hel. logeeradres voor Mike, Tony en Adrie en 
het tweecle woonad.res voor Marie. Maar ook alle anderen warnn van harte welkom. Of het nu ging om 
familie, buren, postbode, wegwerkers of vuilnismannen, voor ie1lereen was de Nieuwe Kampweg 133 een 
goed koffie-ach·es. Truus vond al die aanloop gezellig. 
Ze had een ontzettende hekel aan ru7je, en deed er ook alles aan om dat te vermijclen. 
Ze kon genieten van kleine dingen en was snel blij te maken. Ze kon enthousiast ver tellen over een 
fietstochtje dat. ze had gemaakt, een uitje met het kerkkoor of een gezellig avondje met. de buren. Het familie

leven was belangrijk voor haai·, ze genoot van de kleinkinde1:en. 



Een hoogtepunt is voor haar tie ,·eis nam· AustTalië geweest. Daai· heeft ze samen met. Mike, Tony en Ad.rie 
een trektocht gemaakt. Voor het eerst. van haai· leven kamperen , ze heeft er ontzettend van genot.en. 

Het, ziekteJ)roces van Truus duu1·de lang. Elf jam· geleden bleek de operat.ie om de tumor t.e verwijderen 

grote gevolgen t·e hebben. Ze gaf niet t.oe aan de ellende, mmu- zcx:htjuist het naar wat er nog mogelijk was 
en genoot claan,an. Steeds weer verloor :i:e ten·ein, steeds weer zocht: ze voor zichzelf een nieuw doel. Ze 
gaf niet. op, ze vond he t. l even nog steeds cle moeite waard en knokte voor elke dag. Najaar 2001 wer d het. 
moeilijker. Ze werd betllegerig en verzwakte s teeds meer. Toen ging ze heel duidelijk aan de gang met. het. 
naderend afscheid en vertelde wat. haar wensen waren, zocht de liederen en gebeden uit voor de kerk

clienst en besprak de gevolgen van ham· nader end overlijden. Ze wilde niet: meer nam· het ziekenhuis, ze 

wilde thuis ste1ven. 
Nog één hoogtepunt volgde: een reisje langs de Rijn met. cle Zonnebloem. Ook al moest het; liggend 011 de 
branca,·d: :,:e ging mee lllet alle uitst.apjes, en heeft. onder anclere de Dolll in Keulen bezocht. 
'!\vee dagen voor haar overlijden gaf ze aan dat ze verlangde naar rust en kon ze in alle ver trouwen 
afscheid nemen. Ze is in haar slaap overleden. 

Voor ons rest de herinnering aan een vrouw die ons gcleercl heeft. wat de kracht. is van 11ositief denken en 
ons heeft. laten zien hoc je ook van hele kleine clingen kunt. genieten en er tcvrcclcn mee kunt. '.lijn. 

Wij danken iedereen clie iets in haar leven beteken,! heeft, voor en tijdens haar riekte. 

Henk Nijboer 
Kinderen en 11/einhinderen. 


