
In dankbare herinnering aan 

Truus Paus-Steggink 

echtgenote van Hein Paus 

Zij werd geboren op 27 mei 1912 te Vasse. Na een lang· 
durig ziekbed overleed zij op 19 oktober 1998 in haar 
eigen woning aan de Baniersweg te Almelo. 
Op 23 oktober 1998 namen we afscheid van haar tijdens 
een Eucharistieviering in de St. Jozefkerk te Almelo, 
waarna wij haar begeleid hebben naar de R.K. Begraaf· 
plaats aan de Kerkhofsweg. 

Na een langdurig ziekbed is er voor moeder een einde 
gekomen aan haar lijdensweg. Een lijdensweg die al in 
het voorjaar begon, nadat zij door een val haar heup 
gebroken had. Sinds die tijd ging het langzaam aan berg· 
afwaarts met haar. Toen zij begin augustus het Sacrament 
der Zieken had ontvangen, begon er een strijd tegen de 
dood die nog heel lang zou duren. Een strijd die op het 
laatst niet meer menselijk te noemen was. 
We nemen afscheid van een vrouw die zorgzaam was voor 
de mensen en van een vrouw die er altijd voor zorgde dat 
het er zowel binnen als buiten het huis netjes en schoon 
uitzag. Moeder was echt de spil v;m het gezin. 
Voor mensen die op bezoek kwamen stond de koffie altijd 
klaar. Zelf ging zij elke maandagochtend koffie drinken bij 
de buren. Met die buren had zij een goede band. In de 
loop der jaren werden het echte hartsvriendinnen van haar. 
De kerk en het geloof stonden centraal in haar leven en 

dat van haar man Hein. In de beginjaren van de St. Jozef· 
kerk ging zij geld ophalen voor de kerk om de bouw te 
kunnen voltooien. Ook heeft zij, samen met een aantal 
vrouwen, één keer per maand de kerk schoongemaakt. 
Ook in haar latere leven bleef zij de kerk trouw. Met name 
d~ maan~elijkse Eucharistieviering in het Saam sloeg zij 
b1Jna no01t over. Al had ze nog zo'n pijn. Zij moest en zou 
naar het Saam toe. 
Met veel moed en doorzettingsvermogen heeft moeder 
die laatste strijd gestreden. Tot op het laatst bleef zij 
helder van geest, ondanks de aftakeling van haar lichaam. 
Hoe ernstig haar toestand ook was: zij bleef de moed erin 
houden. 
Wat daarbij vooral opviel in deze was haar bijzondere 
manier van humor. in de meest moeilijke omstandig· 
heden konden de omstanders toch nog bliJven lachen. 
Truus Paus is met een diep geloof in God gestorven. 
Wij willen dan ook bidden dat die God-van-mensen haar 
genadig mag zijn en haar mag opnemen in zijn Heerlijk· 
heid. Waar zij samen mag zijn met al diegenen die haar in 
geloof zijn voorgegaan. 

Truus, rust in vrede. 

Wij willen u allen bedanken voor het warme medeleven 
dat u getoond heeft tijdens de ziekte en na het overlijden 
van mijn lieve vrouw en onze zorgzame moeder. Tevens 
willen wij de thuiszorg bedanken voor hun niet aflatende 
inzet. 

H.J. Paus 
Johan en Marijke 




