


Ter dankbare herinnering aan 

Truus Braakhuis 
echtgenote van Gerrit Achterhoek 

Zij werd geboren te Tubbergen op 16 au
gustus 1935 en overleed, tijd ig voorzien van 
het Sacrament der Zieken, na een langdurig 

ziekbed te Almelo op 8 oktober 1991. 
,,c, Na de afscheidsviering in de St. Christoffel

kerk hebben wij haar ter ruste gelegd op de 
R.K. Begraafplaats in Almelo. 

Aan haar lijdensweg van de laatste jaren is 
nu een einde gekomen. Wij zijn blij en dank
baar dat haar verder leed bespaard is geble
ven. 
Truus was een zorgzame en sociaal-voelen
de vrouw. Zij zorgde goed voor haar omge
ving en stond altijd klaar om te helpen. 
Jarenlang fietste zij trouw naar Tubbergen 
om haar moeder te helpen. 
Liefdevol nam zij de zorg voor Els op zich . 
Zij had echt belangstelling voor haar mede
mensen en had ook een groot geloof en veel 
vertrouwen in hen. 
Truus was ook heel gastvrij. Haar deur 
stond voor iedereen open. Zij hield van ge
zel ligheid en was graag onder de mensen. 

Zij had haar hobby's: bloemen, handwerken 
en vooral haar volksdansen. 
Vijf jaar geleden werd Truus ziek. Hierdoor is 
veel veranderd. Het werd heel zwaar voor 
haar en daardoor ook voor ons. 
Half december werd zij opgenomen in het 
ziekenhuis . Af en toe mocht zij enkele uren 
naar hu is. De laatste weken was ook dit niet 
meer mogelijk. De laatste dagen van haar 
leven heeft zij doorgebracht in " Het Meulen
belt " . 
Wij mogen geloven dat zij nu voor altijd ge
lukkig is bij God, verlost van alle pijn en lij
den. 
Wij blijven dankbaar voor alles wat zij voor 
ons gedaan en betekend heeft . 
Moge zij rusten in vrede. 

DANKBETUIGING 

Voor uw meeleven en belangstelling danken 
wij u allen heel hartelijk 

Almelo, oktober 1991 

G. ACHTERHOEK 
ELS en MARCEL 


