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Een dankbare herinnering aan mijn dierbare 

vrouw, moeder, schoonmoeder en oma 

Geertruida Aleida 
Oesterbroek - Benneker 

Truus 

Geboren op 26 oktober 1939 in De Lutte. 
Gesterkt met de H. Sacramenten der Z1eken IS 
zij vredig ontslapen op 6 dec. ember 2001 1n het 
ziekenhuis SMT te Hengelo 
Haar lichaam werd ter ruste gelegd op het R.K. 
kerkhof van De Lutte op 1 0 december 2001 . 

Met een gevoel van verdriet, onbegrip en aan
vaarding 1s zij op te jonge leeftijd van ons heen
gegaan. Wij stonden machteloos, vooral de laat
ste dagen aan haar ziekbed. 
Ze heeft in haar leven ook veel verdriet gekend. 
Maar nu was ze heel gelukkig, ze had het zo 
mooi met pappa. Eindelijk konden ze genieten. 
Ze was een trotse oma van drie kleinkinderen 
die ze samen met pappa aanbad. Ze verheugde 
zich op het feit dat ze voor de vierde keer oma 
zou worden. 
Altijd heeft ze gewerkt. Eerst op de boerderij en 

later had ze de zorg voor Maria die ze tot aan 
de dood heeft begeleidt. 

Mamma was een zeer gelovige vrouw die elke 
week naar de kerk ging waar ze uit eerbied voor 
Maria een kaarsje opstak. Ook ging zij eens per 
jaar een dag naar Kevelaar waarna ze altijd zei 
dat ze er weer een heel jaar tegen kon. Ze vond 
heel veel troost in haar geloof. 
Veel te vroeg en geheel onverwacht moeten wij 
haar nu al missen. We zullen alt1jd aan je blijven 
denken en je nooit vergeten. ook zullen we voor 
pappa zorgen. 
Door haar moeder, broer en zussen werd ze 
altijd "Oons Truuske" genoemd. 
Zo zullen zij maar ook wij haar blijven herinne
ren. 

Voor uw belangstelling en medeleven na het 
overlijden van mijn lieve vrouw, onze zorgzame 
moeder, schoonmoeder en oma zeggen wij u 
oprecht dank. 

De Lutte, 
10 december 2001 
Wewwelstad 2 

Hennie Oasterbroek 
Miranda en Jos 
Bart, Marloes, Koen, ,. 


