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In liefdevolle herinnering 

Truus Tellman 
Geertruida Wilhelmina Johanna 

Truus is op 3 juni 1917 geboren en daarna 
opgegroeid op erve Dalkotte, te De Lutte, in een 
hecht gezin van 10 kinderen. Ze overleed thuis 
op de boerderij op 2 september 2013 na een 
ziekbed van een aantal jaren. 

Na haar schooltijd ging ze op de ouderlijke 
boerderij aan het werk, waar ze te samen 
met haar broer Johan vooral het werk rond 
de boerderij verrichte; het werken met dieren 
was haar grote hobby. Truus was met weinig 
tevreden en hielp graag anderen. Jarenlang 
werkte ze met veel plezier op de boerderij, op 
vakantie ging ze niet, ze had haar vertier thuis. 
Dat werd anders toen ze 65 jaar werd. Samen 
met haar zuster Annie is ze twee keer naar haar 
nicht Willemien in Australië geweest, voor Truus 
een hele uitdaging op zo'n leeftijd. 
Ook had ze veel tijd voor de kinderen van Ria, 
Agnes en Hans, talloze keren heeft ze op hen 
opgepast en had ze tijd om met hen te spelen, 

dat was voor haar een heel plezierige invulling 
van haar tijd. De kinderen denken nu nog met 
veel plezier terug aan die tijd, ze beschouwden 
haar als hun oma. Ook het kaartclubje was 
voor haar een moment van veel plezier en 
gezelligheid. Ook de jaarlijkse carnavalsoptocht 
was voor haar een uitje, met Gerhard heeft ze 
een aantal keren daadwerkelijk deel genomen 
aan de optocht. Het werk op en rond de boerderij 
heeft ze nog vrij lang gedaan, vaak was ze op 
de deel of op het erf bezig. Helaas werd haar 
gezondheid minder en heeft ze de laatste jaren 
op bed door gebracht. Ondanks haar slechte 
gezondheid bleef ze positief in het leven staan. 
Op de vraag Truus hoe gaat het, antwoorde ze 
steevast: 'Good en met oe dan?' 

De familie wil bij deze dan ook allen danken 
die er aan hebben bij gedragen dat Truus, 
overeenkomstig haar wens, tot het laatste 
moment thuis heeft kunnen blijven. 

Wij danken u van harte voor uw medeleven en 
belangstelling na het overlijden van onze tante. 

Ria en Jan 
Agnes en Gerhard 
Hans en Lucy 




