
Ter hcnnnenng aan 

t Truus Bijen-Spekhorst 
l'.CdU\\c van 

Johan Dijen 

Ze went gebor,·n te Deurningen op 7 novemher J 920èu 
o,·erlecd, göterkt door hèt H Saaamcnt van de 71èktn. 
op20dècèrnb.:r 1993 Zcwerclh.:gravcnnphetparodudc 
kerkhnftè Deummg~n op 23 dèL-.!mhcr 1993. 

Ze wa.v een /.orgzamc vrouw die h ,ar schoonoudèrs 
,crrorgde. Daarnaast samen met vader9 kmdercn opgè
voed h.:dt en met veel mzct en pla1er het werk op de 
~rdcr!I dee,I . 
Fèn slepende /lèktè heeft haar krachrc,n wtgcput. fkt 
viel haar moc1h1k om dit Jevcll. waaraan haar zoveel 
gelegen "as, nu al In, te later1. 
Al te 7..:cr had zc ZJch er met hart en Ztd mee verbonden. 
Toen hèl mom,'llt daar wa.,, vond zc berushng m de 
krachr van haar geloof 
In de laatste Jarrn van haar lewn is er veel van haar 
gen,1agd. 

Op een lcdtijd, waar anderen dè \Teugde mogen ervaren 
van een welwrd1cndc rust. mocht ook 21.1 de hoop hebben 

dat LIJ samen met vader daan·an nog èrugc lijd rou 
kunnen gemeten. In dat echt mcnsehJk w rlangc1; werd 
Zij tekurgest...td toen de ziekte hun h<1dè11 overviel en 
hen ,·.,n elkaar sche1clrlc. Z1J thuis en in het L1ckcuhuis. h1.1 
111 het verpleeghuis, maar toch rnortdur.:nd met gee<1 en 
han In, elkaar 
P1jnh1k wa., hèt<ldn ook ,oor ha.,r. toen ze nog gèen \Ier 
maan<lèn gekdcn afsch.:1d ,·an •:ader mnest nemen. Lièf
clevol ""as Z!I voor hcni. voor wie zij een werkd11 k<' skun 
1s geweest. 

Haaropt_1rrususch karakter kèn1n.:rktc haarhdemaal, tot 
het laatst tOè,ook toen W<' dachten dat haar z1eklè haar 
neer~la1:ht1g zou imkt'n blèt'f u haar blijmoedighéul 
l>ehouclèn én lllfllJnçr klagt'nd. 

.'>foeder. 111 Jt' /n·r,, hPb l" ()IIS :on·el gegn·e11 
maar 011da11ks 011:,e rtp1*P l>t111de11, 

staan we 1111 met lege han~lnt. 
Her e111ge dar "''1 k111111e11 scltmke11 

1s je a/11Jd gede11ke11 

Wij willen graag iedèreen van harte bedanken dié mèl 
ons meeleefden. ,·ooraJ m dé:te dagen van wrdnèt en 
afscheid. 

Kinderen en kleinkinderen 




