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Met veel liefde blijven we denken aan 

Truus Bruinlnk · Nijmeijer 

die op 28 februari 1952 in Losser geboren 
werd. Ze was 26 jaar getrouwd met 

Clemens Bruinink. 
Op 22 november 2000 overleed ze thuis na 

een ongeneeslijke ziekte. We hebben haar op 
25 november, na de Uitvaartviering in de 
Maria-Geboortekerk te Losser, naar het 

crematorium te Usselo begeleid. 

Nu we veel te vroeg afscheid moeten nemen 
van Truus, doen we dat met veel verdriet. Toch 
blijft ze in ons midden voortleven als een zorg· 
zame vrouw en moeder. Veel fijne herinnerin· 
gen zullen ons met haar blijven verbinden. 
Truus groeide op in een groot gezin. Doordat 
haar vader jong overleed, droeg ze op jonge 
leeftijd mee de zorg voor het gezin. De band 
met haar moeder bleef altijd heel hecht. Elke 
morgen een telefoontje, dat hoorde erbij . 
Samen met haar man Clemens droeg ze zorg 
voor Wendy en Erwin. Ze volgde en stimuleer· 
de hen met veel belangstelling 

Thuis zorgde ze ervoor dat alles netjes in orde 
was en ook in de tuin werkte ze graag Ze was 
heel bescheiden van aard. Gastvrij als ze was 
stond het huis voor iedereen open. Wat hield ze 
van gezelligheid. Ook van de vele vakanties 
heeft ze genoten. En het samen fietsen in de 
natuur, dat was haar lust en haar leven. 
Toen ze op het punt stond op vakantie te gaan 
naar Turkije, openbaarde zich plotseling een 
ernstige ziekte. Ongelooflijk, want ze was altijd 
zo sterk en gezond. 
Drie weken lang heeft ze zich voorbereid op het 
afscheid. Ze was daarbij anderen tot steun. 
Hoe moeilijk ze het ook had, ze regelde alles 
voor iedereen. En haar aandacht bleef uitgaan 
naar ieder om haar heen. Ze wist zich liefdevol 
omringd door de zorg van haar man en kinde
ren. We gunnen haar nu de rust, na deze 
lijdensweg. 
Truus, mama, bedankt voor alles wat je voor 
ons hebt gedaan. Je blijft voor altijd in ons hart. 
Rust nu in de Vrede, de Vreugde van Godl 

Hartelijk dank voor uw meeleven, betoond 
tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn 
lieve vrouw, onze zorgzame moeder. 

Clemens Bruinink 
Wendy en François 
Erwin 


