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ZIJ werd ge~oren te Oldenzaal op 30 januari 
1911 en is daar overleden op 18 december 
1980, nog voorzien van hot Sacrament der 
Zieken. Oinsdag 23 december hebbe• wij 
;:ifscheid van haar genomen tijdens de ge
zc,ngen Uitvaartdienst in de Sint Antonius 
kerk te Oldenzeal en haar begeleld naar Us· 
selo, waar de crematie plaats vond. 

Hoewel wij wisten dat da gezondheid van 
Ma de laatste maanden te wensen overllot, 
met daar!:>ij het verwerken van het verdriet 
om Pa, konden wij niet vrrmoeden dat de 
dood zo onverwacht over haar zou komen. 
Beide ouders In zo'n korte tijd te moeten 
verliezen komt hard aan. Toch willen wij er 
vredo mee hebben, waar Ma de uitzichtle>ze 
IIJdensweg van Pa bespaard is gebleven. Te 
mogen sterven 1n de handen ven je dochter 
is ook genade. Het symboliseert de sterke 
gezinsband, de kracht van onze familie. 
Truus Bull nuft de talenten die zij van God 
had ontvangen uitstekend gebruikt, Zij was 
een diei;:gelovlg .,,ens en kerkbetrokken. 
Daar bij God vond z,j de kracht om het 
leven blljMe,edlg aan te kunnen. Zij was vele 
janon gelul·kig getrouwd met~ ,ar man Henk 
Hur kinderen mocht zij zien opgroeien tot 

volwassen mensen om dan _, opnieuw ge
lukkig te worden met haar vele kleinkind• 
ren. Bij alle drukte in het gezin wist zij tijd 
vrij te maken voor de medemens in nood. 
Samen met haar man verzorgde zij geduren· 
de vele ji,ren de attenties voor da zieken In 
de parochie en wisten zij het zich inzetten 
voor het kerkewerk over te brengen op hun 
kinderen. Truus Buil had een scherp ver
stand, zij kon spitse opmerkingen maken, 
raak en vol humor. Waar zij nlot zo goed ter 
been was wist zij zich toch uitstekend te 
redden, desnoods met assistentie. Zij hield 
erven om anderen te Plagen en zelf geplaagd 
te Norden, meer nooit zo, dat het kwetsend 
overkwam. Zij bezat ook de merkwaardige 
gave, dat je haar nooit wat wijs kon maken. 
Altijd weer was zij je een slag voor. Met Pa 
heeft zij ons e"n fijn thuis bezorgd. Met 
warme genegenheid an diepe dankbaarheid 
zullen wij daar altijd op terug ku'1nen zien. 
Bij de droefheid om het gemis zal de still• 
vreugde om al het vele goede dat wij van 
jongsaf mochten ontvangen aan waarde ver
moerderen waar wij zelf druk zijn met ons 
eigen gezin. Dat Is de rijkste erfenis die onze 
ouders ons hebben nagelaten. 
WIJ zullen de wijze raad;ievlngen van Ma mis· 
sen, de boeiende verhalen, die zij ons kon 
vertellen, de hartelijke belangstelling en lief· 
de voor de klelnkinderen, hHr oprechte 
vroomheid die o.a. tot uiting kwam toen zij 
de laatste maanden geregeld thuis de H. 
Communie ontving. Zij was een vrouw, die 
Je veel had te vertellen, die je goed deed. 
Moge God haar belonen met zijn eeuwige 
vreugde. Moge Hij voor haar zorgen, waar 
z11 het met Pa altljd zo goed voor ons hebben 
gezorgd. 




