
. Wie zün leven verliest om MIJ 
die zal het redden 

luc. ? 24 

Ter liefdevolle herinnering aan 

Truus Benneker 

ZU werd geboren te Denekamp op 22 ok· 
tober 1918 en overleed te Enschede op 17 
februari 1983. gezalfd in de naam van de 
Heer. In afwachting van de wederopscan 
ding hebben wij haar lichaam te ruste ge
legd op het kerkhof van de St. Nicolaas
parochie te Dt!nekamp op 21 februari d.a.v. 

Ent Je ogenblikken na T rous' heengaan beluisterden WiJ 
on de 40-dagen-ll!urgle Jezus' w~>ord · Wie mij vol · 
gen wil. moer ztchzefl wegcUteren en zUn krui~ op· 
nemen elke dag opnieuw. d.w.z. zichzelf durven ver · 
geren en zich dien~obaar opstellen . 
En wie op die weg volhardt. zal met de H~er deel · 
hebben aan het ware leven. 
Op bUzondere wUze wist Truus gesralre te geven :oan 
dit woord van je1us Of her nu qlnq over haar werk 
of haar hobby's haar familie of de kerk, alr!Jd was 
de .ander· belangriJker· ze vergat zichzelf en wa~ 
doemrbaar. 
Haar dood stemt on; wel droef maar we weren ook 
als gelovige mensen, dar doe dood een verlossing be· 
tekent uit veel p!Jn, vermoeidheid, onzekerheid en 
een overgang Is naar het ware leven, waarvan Jezus 
spreekt . 
In zorg in liefde. In trouw ge-l!nt op doep geloof, 
wa' Truus haar f~mllte nabij. Zu leefde bu haar zu> 
Sien en ze waren op elkaar aangewezen. er kaars steun. 
elkaars thuis. Ook haar broers en zus~en zullen haar 
mts;en vanwege haar opgeruomdheld, sreun en ge
lliensrigheid. 

Voor haar ne,en en nichten was z~ een lieve. auen· 
re Tante met veel plaaos voor hen in haar hart On· 
danks verschil on leefrijd en opvallongen kon Tante 
Truus meedenken met de jeugd van nu. 
Als onderwUzeres stelde Truus zich 4 0 jaren diençr. 
baar op voor de gemeenschap en vooral de plm 2 5 
jJren on de Sr. Antonlusschool kon z~ zich volled1g 
ontplooien. Daar wa~ z~ in alle be,cheodenheid met 
haar w~~ \\.oord en haar grote lldde ~leed~ op de 
pldat< waar zu nodig was. Vol onzer en 9ver voor de 
~onderen in en buiren de school. ZIJ genoor hun vol · 
Ie verrrouwen en ze zUn haar noq ddnkbaar. 
Ook in onze parochiegemeenschap was Truus vol in 
zet. Mtér dan 2 5 jaren verzorgde ziJ de verslering 
van onze St. Nicolaaskerk. Met kunstzinnigheid en 
vooral veel liefde deed zij dit tot leders bewondering 
en men mag t.aar her woord uil de schrift In de 
mond leggen: .de !Jver voor Gods hu os heeft m!J ver
slonden· .. 
En toen openbaJrde zoch een slepende ziekte, die haar 
de kracht ontnam om ook maar iets re doen van war 
z!J altijd had gedaan Maar ook die ziekte droeg Truus 
gelaten en vol berusting en wl;t haar IUden zin re 
geven en een hogere bestemmong, weer voor de 
.ander" .. . 
Truus. we zUn je dankbaar voor je leven, vol goed 
heod. haorelîjkheid, hulpvaard1gheod. qiptheîd, trouw 
en blijde offerzin en we bidden God dat HU je be
lonen mag met het ware leven, zoals Jezus beloofde. 
Broer~. zussen. schoonzu~sen. neven en nichten, Ik 
dank jullie voor jullie betekenis voor mij altijd aan 
zorg. belangstelling en medeleven 
Vroendonnen, vrienden en kenno>~en. ook U allen : 
dank voor alles. 
Moogt gij allen Gods troost ervaren In uw hart. 

Aan iedereen hartelUk dank voor de be
langstelling en medeleven bU het overJu
den van onze dierbare zus, schoonzus en 
lieve tante. 

Familie Benneker 


