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• In liefde blijven wij gedenken 

TRUUS VELDHUIS 
echtgenote van Jan Bertelink 

Zij is geboren op 13 november 1943 te 
Deurningen (gem. Weerselo) en gesterkt 
met het sacrament van het H. Oliesel op 11 
oktober 1989 van ons heengegaan. Tijdens 
een gezongen Requiemmis in de parochie
kerk van de H. Theresia te Borne hebben 
wij afscheid van haar genomen op 16 okto
ber d.a. v., waarna de crematie heeft plaats-

gevonden te Usselo. 

Truus zal ons bij blijven als een dappere 
vrouw. Bij haar stonden, ook tijdens de ja
ren van haar ziekte, haar man Jan en haar 
beide dochters Ilse en Manon altijd cen
traal in haar leven. Voor hen leefde zij. 
Voor zichzelf vroeg Truus niet om medelij
den. Medeleven was voor haar heel wat an
ders dan medelijden. Zij zette zich dan ook 
altijd weer met nieuwe moed over tegensla
gen in haar ziekte heen. De gezelligheid 
thuis en een keurig verzorgd uiterlijk vond 
zij erg belangrijk. Tot het laatste toe was zij 
vol belangstelling voor alles, wat er om 

v 
haar heen gebeurde. Haar wens was dan 
ook om voor zichzelf bij gelegenheid van 
haar uitvaart geen bloemen te hebben, 
maar het geld te besteden voor de medi
sche wetenschap en zo andere mensen 
hiermee te helpen. 
Truus praatte niet graag over haar ziekte. 
Zij zocht veel meer haar steun in het geloof. 
Als het haar enigszins mogelijk was, was 
ze in de kerk. Het was niet zo zeer de dood, 
waar ze tegen op zag, als veel meer het af
scheid van Jan, van Ilse en Manon en van 
alle anderen, die haar hier zo dierbaar wa
ren . Toch is het juist de liefde voor elkaar, 
die ons door de dood heen overblijft , want 
de liefde is eeuwig. Bovendien kunnen wij 
niet geloven, dat met haar lichaam ook 
Truus zelf tot stof zal vergaan. Dat gebeurt 
in eeuwigheid niet. Voor God en voor ons 
blijft zij de lieve vrouw en de zorgzame 
mama, zeker in de tijd die nu komen gaat. 

Voor uw medeleven tijdens de ziekte en na 
het overlijden van mijn lieve vrouw en onze 
zorgzame mama willen wij U graag hartelijk 
danken. 

Jan Bertelink 
Ilse en Manon 


