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Als dankbare herinnering aan 

TRUUS SECKERS 
Geboren op 8 december 1925 te 

Enschede en aldaar. na het ontvangen 
van het Sacrament der zieken. in het 
Stadsmaten·ziekenhuis op 6 april 1985 
overleden. • Op 10 april hebben we 
haar op de Costerbegraafplaats te 

ruste gelegd. 

Een toegewijde. bescheiden en harte· 
lijke vrouw is uit ons midden wegge· 
nomen. Wilskrachtig van aard heeft ze 
met een grote verantwoordelijkheid 
haar levensopgave vervuld. Met ·n zich 
zelf uitschakelende goedheid, zeer 
gewetensvol en nauwgezet zich dtenst· 
baar weten te maken. 
Nauwe contacten onderhield ze met 
haar familie en leefde mee met hun 
lief en leed. 
Haar diep·gelovige en zeer gods· 
dienstige levensovertuiging gaf haar 
bij alles de kracht en inspiratie. 
Een heel bijzondere devotie had ze 
tot Maria en de H. Gerardus Majella. 
alsook de 1ste vrijdag van de maand 
stond bij haar in hoog aanzien. 
Sinds ruim een jaar openbaarde zich 
bij haar een ernstige. ongeneeslijke 

ziekte. - Gelaten. moedig, vol berus
ting en overgave heeft ze die kunnen 
aanvaarden en verwerken. 
En al praatte ze over beterschap. zelf 
moet ze geweten hebben. dat haar le
ven spoedig een einde zou nemen. 
Intens dankbaar was ze voor iedere 
attentie en liefdevolle hulp van ande
ren. Daarom willen we graag allen. 
die op welke wijze ook, iets in haar 
leven betekend hebben. haar vriend
schap en liefde gaven en vreugde be
zorgd hebben. heel hartelijk danken. 
Door haar levenshouding heeft ze on
getwijfeld ook anderen weer steun en 
moed kunnen geven. 
Hoewel nog veel te jong is ze rustig 
ingeslapen en mogen we haar sterven 
zien als een bevrijding en zegen 
Bij allen die haar gekend hebben laat 
ze een fijne herinnering achter. 
Door ons geloof blijven we met haar 
verbonden en weten we dat ons een 
weerzien wacht, dat God zelf ons heeft 
toegezegd. 

DAT ZIJ MAG RUSTEN IN VREDE. 

Voor Uw blijken van medeleven betui· 
gen wij U onze oprechte dank. 

Familie Beekers 


