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Ter herinnering aan 

Geertruida Cornelia Sanders 

Zij werd 13 september 1901 te Nijmegen gebo
ren. Zij overleed na voorzien te zijn van het Sa
crament van de Zieken op 11 maart 1993 te En
schede. Wij namen voorgoed afscheid van haar 
tijdens de Uitvaartdienst in de Verrijzeniskerk; 
hierna volgde de crematie te Usselo. 

Zij was de oudste in een gezin van acht kinderen. 
Haar ouders hadden een aannemersbedrijf. Haar 
vader stierf op 64 jarige leeftijd . Voor haar moe
der betekende dit een zwaar verlies wat zij nooit 
helemaal te boven is gekomen. Truus kreeg al op 
jonge leeftijd mede de verantwoording voor het 
gezin. 
Toen ook moeder overleed beschouwde zij het 
als haar taak het gezin bij elkaar te houden. 

Zij was een kleine kordate vrouw. Haar broers 
noemden haar soms plagend "onze kaptein". 
Tot aan haar 56ste jaar heeft zij bij V en D ge
werkt, de laatste jaren als hoofdcassière. Hoe
wel ze haar werk met veel plezier en in grote ver
antwoordelijkheid deed, heeft ze ook genoten 
van de vrije t ijd daarna. Vol enthousiasme maak
te ze drie keer een reis naar Afrika om haar zus te 
bezoeken. Ze vertelde er met veel plezier over. 
Toen een andere zus van haar overleed is zij na 
enige tijd bij haar zwager gaan wonen. Ze heb
ben 22 jaar in goede vriendschap met elkaar op
getrokken. 
Tijdens een van haar dagelijkse wandelingetjes 
viel ze en bezeerde haar rug zodanig dat ze in het 
ziekenhuis opgenomen moest worden. Een keer 
weer thuis gingen haar krachten snel achteruit 
tot ze tenslotte in de ziekenboeg van De Posten 
opgenomen werd. Hier is zij ook gestorven, 
rustig en vol overgave. 
Truus was een diepgelovige vrouw die zich alttJd 
vol vertrouwen tot het H. Hart van Jezus wend
de. 
Moge haar laatste levensreis eindigen in de Vre
de en het Licht van de Verrezen Christus. 

Wij danken U hartelijk voor uw belangstelling en 
medeleven tijdens ziekte en na haar overlijden. 
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