
In dankbare herinnering il.In 

Truus Harperink-Nijhof 

7.c \\erd g<boren op .S juni 1937 h: Ode (1 kngclo .w.) 
als <>udl,te mci'_jc uit een gcm1 \an 1c\ .:n kinderen 

Op 10 fohru<m 1 %4 trouwde Truu' met 
Ben Harp.:rink . G.:<1c1l.t d<10r het Hc1hg Sa.:rament 

d,.,. l1eken 1s 21j thuis op 27 augu~tus 2002 
t~'Tmdden \'an haar man en kinderen op 

' 
65 pngc ledhjd o\'crledcn. 

T11dcns haar uitvaart 111 de On,-e Liew \'rouwe \'an 
All1Jddur.:nd..: ilijstant.11.cr J.. \an lfrngdo hdib.:n 

we al<che1d \'an Truus genomen en ha<tr naar haar 
laal~c ru~plaats g.hracht op het R K kerkhof .un de 

Dcummgmlraat in Hcngdo. 

\\.: zullen ma missen nu u met meer btJ ons 1s Toen 
haar ziel.te zich in mei 2000 openbaarde, bad ze in 
haar grote geloof tot Ma11a. dat ze niet dezelfde lij
densweg zou gaan als haar moeder. 
Doordat haar ouders vroeg stierwn en b! de zorg voor 
de ou<krhjkc huishoudmg met volle owrgave op zich 
heeft genomen. was er geen mogelijkheid om de door 
haar zo gewenste oplc1dmg tot \ erpleegkundige te 
volgen t;it haar huweluk md pa werden 3 zoons ge
boren. Duidelijk was wel d.tt liefde geven en zorg
zaam zijn, ma op het lijf geschreven stonden. Het 
liefst niet op de voorgrond tredend en dankbaar voor 
de kleine dmgen, leefde ma voor haar gezin Gezellig
hetd en hutsehjkheid waren \'OOr haar enonn bclang
nJk. AltJjd stond ze voor ons klaar en mets was haar te 
\'eel. Toen haar jongens een \'oor een het ouderlijk 
hui' \Wlreten en trouwd.:n. (.J.;cg Le meer tijd voor 

haar vele hobby"s bloemschikl.:n. poppen maken. 
hand\\erk.:n. h.1ar vnj"illigers\\erk \'oor de Zoone
hloem .m het .:ampèrcn met de ..:.1ra\'an md pa 
1\ 1.iar haar allergr01>t\te hohh) moc-.t n•>g Jo.urnen. d' 
.1..:ht kleinkinderen \ ·an het oppasM!n en het zorg.m 
V\11>r de kleinkinderen genoot ze met \'Olie teugen 
S.1111.:n met pa werden de J..leinkindcr en naar hartelust 
'en1 end. Op de liet<. na<tr de eendje' de kinderbocr
denJ. tentj.:s hou1\e11 a.:-ht<r h.:t huis. \erhaaltje
\ oorlez.:n. ~la 1euc het huishou~'tl c1 graag \oor aan 
d~ kant Ze had graag nog \·ed mc.:r van haar 
kle1nkmderen gezien maar dit "as haar helaas niet 
gegund Tot op het laatste moment heeft ze gevoch
ten om hmger bij ons te kunnen 1ijn D.1t wij nu ver
<kr 111oewn zonder m.1 ui ons Z\\i\,1r \allen. ~l.iar \lij 
1ulkn de \'ele mooie momenten bhj\·on herinneren 
die wij samen met haar mochten hebben 
Over de twijfel~ "heb 11.: het "d go...'<! gcdJan • die ze 
de 1.utste tijd soms h.id. haar k\'en O\crzicnd. konden 
en kunnen wij alken m.1.1r zeggen dat WIJ ons geen 
hctcre echtgenote. moeder en oma hadden kunnen 
wensen. 

Trum. n1c1. oma, bedankt voor "/Ie~ 
en een p,oede reu naar het licht ' 

Voor uw oprechte belangstelling en U\\ medel.:\'en bij 
h.it overlijden en de begraterus van m•Jn !tew echt
genote, onze moeder en oma zeggen WIJ u onze har
telijk dank. 

Ben Harpennk. kinderen en kleinkinderen 

3 1 au~1US 2002 
Oldcwaal~'trllat .'\~!! 
7557 UE Hengelo 


