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Vol liefde denken WIJ terug aan 

Truus Zanderink-Oolderink 

echtgeno:e van Hennie Zanderink 

Zij werd geboren op 27 februari 1937 te Borne. Z1J 
kwam uit een groot gezin, alwaar zij een fijne jeugd 
doorbracht. Op 2 mei 1963 trouwde zij me1 Hennie 
Zanderink, waarna hun liefde voor elkaar we'd beze· 
geld met een zoon en twee dochters. 
Na een steeds slechter wordende gezondheid over· 
leed zij op 6 april 1998, na voorzien te zijn van het 
Sacrament der Zieken. Op 1 O april hebber we af· 
scheid van haar genomen tijdens een gezorgen uit· 
vaartdienst in de St. Egbertuskerk te Almelo. 

Vol bewondering hebben we naar haar gekfken, de 
laatste weken waren voor ons de bevestiging van wat 
mama voor een vrouw was. Heel haar leven stond in 
het teken van aandacht, interesse en bezorgdheid 
voor de mensen om haar heen, ondanks dat ze zo· 
veel vragen en zorgen over haar zelf had waar ze niet 
of nauwelijks over kon praten. 
Liefdes had ze in haar leven volop. Alleree·st haar 
man, door wie ze op handen gedragen werd en waar· 

mee ze vooral de laatste Jaren alle lief en leed deelde, 
el~e minuut van de dag. Dan de tijden op de cam· 
ping waar ze samen met hem kon genieten van de 
rust en de uren 'langs de visvijver. Dan haar kinderen 
die ze zag opgroeien tot volwassen mensen en haar 
haar allergrootste liefde schonken: kleinkinderen. 
Ze was een oma waar alles mocht en de kreet 'ach, 
11aat toch gaan' klinkt ons nog steeds helder in de 
oren. Maar helaas het haar gezondheid haar in de 
steek en we zagen dat ze het steeds moeilijker met 
zichzelf kreeg. Dit resulteerde in een plotselinge 
ziekenhuisopname waar ze met een bewonderens
waardige kracht vocht voor haar herstel. 
Zelfs in haar moeilijkste laatste uren heeft ze zelfs 
ons nog tot steun weten te zijn met een brede lach: 
het was goed zo. 
Vol liefde en respect denken wij aan haar terug. 

We zullen haar erg missen. 

WIJ willen een ieder die een sterke band met haar 
hebben, danken voor de getoonde belangstelling en 
medeleven. 

Almelo, 10 april 1998 

Hennie Zanderink 
Kinderen en kleinkinderen 


