
Zij u;erd geboren op 5 december 1927 on Denekamp als oudste 
van een gezin van 6 kinderen. 
Ze had graag verder willen leren, maar dat was er 1<><'n niet bij. 
Als oudste regelde ze veel voor het gezin. Truusu.a:oen bleef een 
echt -biJ de handje•. 

In 1956 trouwde ze met Bertus Hanter .:n wrhuisden ze in 
verband met ZIJn werk naar Hengelo, maar Denekamp is altijd in 
haar hart gebleven. Later werden hun 2 dochters geboren en 
kwamen de schoonzoons er vanzelf bij. Het was een mooie en 
gelukkige t11d. tot het moment dat Bertus ziek werd en na een 
langdurige en sloJ?€nde liekte in 1988 overleed. 

Na een moeizame periode pakte ze de draad weer op. Haar 
motto was: zellst<mdig bh1ven, er veriorgd uit?ien en vooral 
niemand tot last zijn. 
Ze was trots op haar dochters en beleefde erg veel plezier aan 
haar vier kleinkinderen: ze waren haar allemaal even lief. Ze 
stimuleerde te in hun ontwikkeling, benadrukte de positieve 
elementen en nam het telkens voor hen op 

Truus hield van bloemen. gezelligheid en van mensen om zich 
heen. Zo heeft ze erg genoten van de vakanties met de familie 
Hanter. de dagjes uit met haar kinderen of met kennissen en het 
gezellig winkelen m de stad. 
Ze was altijd in voor een feestie: sinterklaas. kerst, verjaardagen. 
carnaval. een wijntje in het tuinhuis. het waren hele begrippen. 
Stil zitten was er niet bij. Telkens stond w voor hnar kuideren 
klaar: oppassen. wassen. stniken, eten koken. maar ook 
kleinkinderen helpen met u.erkjes voor school. Ze was bijzonder 
creatief en handig. 

En toen . . . . . . toen kwam dat vreselijke bericht dat het niet 
goed met haar ging en •tortre haar wereld volledig on. Ze kon het 
niet aanvaarden. maar de Ziekte kwam en overwon heel snel Ze 
moest eraan toegeven dat ze niet meer voor zichzelf kon zorgen. 
Uiteindelijk is ze opgenomen in het Roparun Hospice en na een 
liefdevolle verzorging op 2 oktober 2005 rustig mgeslapen. 

Op 5 oktober hebben u.ij haar. na de mis in de O.L. Vrouwekerk, 
bij Bertus op de begraafplaats te Hengelo begraven. 

Iedereen die voor mammie veel hedt betekend en die haar 
gesteund en verzorgd hebben t1Jdcns haar ziekte willen wij 
hartelijk danken. 

Wij zijn er trots op dat zij onze moeder. schoonmoeder en 
oma mocht 7.ijn. 

Yvo1mt!·Gcrnrd 
Nardy-Bé 
en kleinkinderen. 


