


In liefdevolle herinnering aan 

Truus Sulimma-Busscher 
• 9 november 1932 t 13 augustus 2015 

Truus was een zorgzame en toegewijde vrouw. Haar 
leven stond voornamelijk in dienst van anderen. Aller
eerst haar zorg voor haar gezin en haar familie, maar 
ook voor haar vrienden en de buurt. Ze ontleende er 
haar eigenwaarde aan. In haar dienstbaarheid aan an
deren deed ze zichzelf wel eens tekort. 

Truus groeide op In een groot gezin op de boerderij. 
Als oudste dochter nam zij een groot deel van de dage· 
lijkse zorg van de jongere kinderen op zich . Daardoor 
kon ze haar eigen levenskeuzes moeilijk realiseren. 

Haar grote liefde vond Truus in Friedel. Ze gingen in 
Losser wonen. Truus werkte daar in een confectie
bedrijf. Samen kregen ze vier jongens: Henri, Wim, 
Martin en Vincent. Ze woonde met haar gezin in een 
mooie wijk waar ze zich erg thuis voelde. Maar haar 
drukke gezinsleven vergde veel van haar innerlijke 
veerkracht. Daardoor moest zij enkele keren haar ge
zin missen om elders nieuwe energie op te doen. 

Groot verdriet kwam in het leven van Truus toen haar 
jongste zoon Vincent op 20-jarige leeftijd verongeluk
te. De pijn van het gemis is een blijvende worsteling 
in haar leven gebleven. Het was voor haar sindsdien 
erg moeilijk om nog vreugde aan het leven te willen 
beleven. Gelukkig heeft Friedel in die periode steeds 
weer geprobeerd om samen momenten van vreugde 

te vinden . Zo gingen ze enkele keren samen op reis. 

De komst van kleinkinderen in haar leven gaf Truus 
weer wat glans en hoop. Ze genoot van de liefde en 
aandacht die ze kon geven en ontvangen. Hierin er
voer ze de bevestiging dat ondanks het verdriet en het 
gemis het leven doorgaat en er ook voor haar momen
ten van geluk zijn. 

Na het plotselinge overlijden van Friedel In 2010 
moest Truus haar leven opnieuw inrichten. De stilte 
en leegte in huis vond ze moeilijk. Maar ze genoot van 
haar dagelijkse wandelingen met haar hondje Loekl. 
Ook zag ze uit naar de bezoekjes van haar kinderen 
en kleinkinderen. En ze ging graag naar haar familie en 
vrienden. Haar 80e verjaardag hebben we nog groots 
gevierd en de aandacht van familie en vrienden deed 
haar goed. 

Het onverwachte overlijden van Truus doet ons veel 
verdriet en we missen haar nu al. We zijn erg dankbaar 
voor haar leven en alle goeds dat wij met haar moch
ten beleven. Haar leven was verre van gemakkelijk en 
ze heeft er veel aan geleden. Ze heeft hierbij steeds 
weer de steun en de kracht van haar geloof in God er
varen. In dankbaarheid vertrouwen wij Truus nu aan 
Hem toe die haar het leven gaf. Wij bidden dat Truus 
nu bij God in vrede mag rusten . 

Wij danken u voor uw aanwezigheid en voor uw me
deleven. 

Familie Sulimma 




