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In dankbare herinnering aan 

Geertruida Hendrika Francisca 
Nijmeijer 

echtgenote van 

JOHANNES HENDRIKUS ZANDERINK 

Zij werd geboren op 16 april 1934 te Oldenzaal 
en overleed vrij plotseling op 3 oktober 1996 te 
Denekamp. Op 8 oktober hebben wij haar voor 
het laatst in ons midden gehad tijdens de vie
ring van de Heilige Eucharistie in de St. Nico
laaskerk te Denekamp en haar daarna begraven 
op ons parochieel kerkhof. 

Truus Zanderink-Nijmeijer zal in onze herinne
ring blijven voortleven als een meelevende 
vrouw die heel haar leven heeft klaar gestaan 
voor anderen. In 1959 trouwde zij met Jan Zan
derink met wie zij 37 jaar lief en leed heeft ge
deeld. Hun huwelijk werd gezegend met twee 
dochters. die veel voor haar betekenden. De 
laatste jaren heeft zij nog mogen genieten van 
haar beide kleinkinderen, Maud en Ron. Als de 
kleinkinderen op bezoek kwamen leefde ze he
lemaal op. Ze was een lieve oma. 
Het liefst was ze thuis in haar vertrouwde om
geving aan de Mr. Dingeldeinstraat. Daar kon 
ze haar gang gaan en l<nutselen in en rondom 

het huis. Ze was creatief en had er plezier in om 
voor ieder probleem een oplossing te zoeken. 
Ze deed dit alles zonder ophef en zonder veel 
woorden. Ze was een stille werkster. 'Ook maakte 
ze graag een puzzel of keek sport op de televisie. 
Zo'n twintig jaar geleden bleek dat zik. suikerziek
te had Langzaam schreed deze zie te voort en 
maakte dat ze steeds minder kon . Ondanks de 
vele ziekenhuisopnames en de vele pijn die ze 
gehad moet hebben hoorde je haar nooit kla
gen. Ook bleef ze alles tot het laatst toe zelf 
doen. Ze kon er moeilijk mee omgaan wanneer 
anderen iets voor haar deden. "Wat je zelf kunt 
doen, moet je nooit door een ander laten doen" 
was een gevleugelde uitspraak van haar. 
De laatste jaren kwam ze door haar ziekte nau
welijks nog ergens anders. Toch had ze thuis al
tijd bezoel< en waren er mensen om haar heen. 
Ook had ze altijd een heel hechte band met haar 
zus en broer in het ouderlijk huis in Berghum. 
Iedere dag belden ze elkaar even. 
Op 3 oktober. de dag waarop ze precies 37 jaar 
met Jan was getrouwd voor de wet, overleed ze 
toch nog vrij plotseling op 62-jarige leeftijd. Wij 
bidden Truus Zanderink het eeuwige leven toe 
en geloven dat zij, na een leven waarin het kruis 
zeker niet aan haar voorbijgegaan is, nu zonder 
pijn en zorgen mag rusten in Vrede. 
Ma, bedankt voor allesi 

Wij danken u allen hartelijk voor uw meeleven 
en gebed na het overlijden van mijn lieve vrouw, 
zorgzame moeder en oma. 

Familie Zanderink-Nijmeijer 


