
Elke dag een stapje verder naar het eind, 
elke dag een beetje van je kracht verkleind. 

Rusten na een leven, rusten bij de bron, 
vanwaar lang geleden ook je weg begon. 

We willen je nu rust gunnen 
al is vol droefheid in ons hart. 

Je lijden zien en niet helpen kunnen 
dat was onze smart. 

t 
Dankbaar gedenken wij onze lieve mama en 

oma 

Trudie Evers - Buss 

Zij werd geboren op 5 maart 1939 in Gronau. 
Op 25 mei 2002 werd ze gesterkt door het 
Heilig Sacrament der Zieken. Daarna is ze in 
het M.S.T. te Enschede vredig ingeslapen. 

Diep verslagen blijven wij achter nu onze lieve 
mama en oma van ons is heengegaan. 
Na een zeer moeilijke start op de boerderij heeft 
mama het samen met papa toch weer weten op 
te bouwen. Alles deden ze dan ook samen. 
De vrijheid die ze samen op de boerderij von
den was voor beiden heel belangrijk. 

Na het overlijden van vader, heeft moeder het 
heel moeilijk gehad. 
Maar dankzij haar geloof heeft ze toch de draad 
weer weten op te pakken. Ze ging weer dingen 
ondernemen. 
Zingen met het koor, kantklossen en de bloe
men in de kassen, dat was haar lust en haar 
leven. 
Altijd stond ze voor iedereen klaar. ledereen kon 
alti/'d een beroep op haar doen. 
Ze fs de laatste dagen in het ziekenhuis bekom
merde ze zich om haar medemens. 
Elke zondag ging ze getrouw naar de kerk, want 
ze was een goede gelovige vrouw. 
Ze had nog zo graag naar Leurdes gewild, maar 
helaas zit dat er niet meer in. 
We hopen dat ze nu de rust heeft gevonden bij 
onze Lieve Heer. 
Wij danken mama voor al de goede zorgen dat 
zij aan ons heeft gegeven. 

Voor uw blijk van medeleven, deelneming en de 
laatste eer bewezen aan onze lieve moeder en 
oma zeggen wij u hartelijk dank. 

mei, 2002. 
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