
Wij willen dankbaar in onze 
gedachten houden 

Betsie de Ruiter 
echtgenote van 

Joop van der Woning. 

Zij werd geboren op 26 september 1940 
te Hoonhorst en is op 22 april 1990 
in de huiselijke kring van ons heenge
gaan. Na de afscheidsviering in de 
Martinuskerk op 26 april d.a.v. hebben 
we haar ter ruste ge legd op het r. k. 
kerkhof te Losser. 

Na vier jaar strijd tussen hoop en wan· 
hoop tot het laatste moment is Betsie, 
bijna onbegrijpelijk, van ons heenge· 
gaan. VEchtend voor haar leven, voor 
haar gezin en allen die haar dierbaar 
waren. Ze wilde nog zoveel. Haar ge. 
zin was haar trots. Een niet aflatende 
zorg vervulde haar voor Arthur en Joop. 
Ondanks tegenvallende resultaten van 
ingrijpende behandelingen bleef ze vol 
goede moed en spoorde haar gezin, 
familie en iedereen aan de hoop op 
het leven niet op te geven. Ze was 
en bleef een sterke persoonlijkheid. Ze 
straalde warmte uit en verplaatste zich 

tot het einde toe in de zorgen en no
den van anderen. 
Zich bewust van de fatale afloop on· 
derwierp Betsie zich toch nog aan een 
laatste behandeling, Op Witte Donder. 
dag hoorde zij dat ze nog maar kort 
te leven had. Nog een wens had ze : 
thuis te mogen sterven omringd door 
allen die haar dierbaar waren, haar 
man Joop, haar zoon Arthur, broers 
zussen, zwagers, schoonzussen, neven 
en nichten en vele anderen: dan kon ze 
het laatste stuk van haar leven zich· 
zelf zijn. Elf onvergetelijke dagen vol 
liefde, warmte en genegenheid. 
Gelovig als Betsie was, heeft ze vol 
vertrouwen op God en Maria op ont
roerende wijze afscheid genomen van 
dit aardse leven. Haar omgeving zag 
haar als het ware het eeuwige licht 
binnengaan. 
Betsie bedankt voor de gelukkige jaren 
samen als vrouw voor Joop en als al· 
lerliefste mam voor Arthur. 

Voor uw blijk van meeleven en be
langstelling tijdens de lange ziekte van 
Betsie en na haar overlijden betuigen 
wij u onze oprechte dank. 

Joop en Arthur van der Woning , 


