
Dankbaar gedenken wij 

Geertruida Johanna BoerTigter 
Zij 'Nel'd geboren te Oldenzaal op 
28 februari 1915. Gesterkt door het 
H. Sacrament van de Zieken is zij op 
10 oktober 1992 in haar geboorte
plaats overieden. Op 14 oktober heb
ben we haar lichaam te rusten gelegd 
op de begraafplaats te Oldenzaal, na 
de gezongen ui1vaart in de parocrie
kerk van de H. Antonius van Padua. 

In Truus Boenigter is een eenvoudige en zorgzame 
vrr:xm uit ons midden heengegaan. Zij was opge
n.imd en gemoedelijk van aard en velen waren bij 
haar welkom. Ze hechtte niet aan dingen voor 
zichzelf, maar stelde zich dienstbaar op voor haar 
medemensen. 
Vf!le jaren heeftTruus gewerkt als zijde-weefster bij 
Gelderman. Ze verstond haar vak als geen ander. 
Haar ouderlijk huis was haar dierbaar. Altijd heeft ze 
haar ouders trr:xm terzijde gestaan en ondeft\ield 
ze een hechte band met haar zuster en broers. 
Daarnaast nam haar vriendin 'Sientje' vanGilsin 
haar leven een centrale plaats in. Bij deze faml18 
kwam ze vaak over de vloeren ze'Nel'd gaandev.'eg 
als eigen in t..Jn kring opgenomen. Toen 'Sientje' 
ziekeiijk 'Nel'd, stond Truus haar half. Zij omringde 

haar met de noöge zorg en aandacht. Na het 
heengaan van 'Sientje' heeft ze veel verdriet moe
tenver'Nel'ken.Echterdefamiiebleefhaartrr:xmen 
dit hielp haar er W88( bovenop. 

Truus was ook een diep-gelovige vrr:xm. Wat haar 
vanuit de R.K.-traditie zo dierbaar was, wilde ze 
graag ongeschonden doorgeven. Ze ging daarbij 
recht door zee. Waar ze voor stond, daar kwam ze 
voor op. Soms vond ze het m:>eilijk anderen te 
begrijpen. Toch flat zij de mensen ä~e haar äl8fbaar 
waren, nooit om t..Jn deri<beeklen vallen. 

Na een welbesteed leven is zij na een periode van 
ongemak en benauwdheid rustig van ons heenge
gaan. 

Tf'UlU, 
báJanJ:J VfHH' ik 111«1ie tijd die we~ geba3 be6ben. 
báJanJ:J -ik lcvowwwjék Jie je tiN Mt ~ 
en ik .ilinwlmw die je~~ bent <wr tJnze kin3erm. 
we zulfu. je gáknJ:u. in /iefiJt en ~iJ. 

Moge de Heer van alle leven je opnemen in ziJn 
Hemelse Heerlijkheid. 

Wij ZJjn U dankbaar voor uw meeleven bij het over
lijden en de uitvaart van Truus. 

Fam. Boerrigter 
namens de fam. van Gils 


