
E:en fijne en dankbare heriMenng aan 

Truus Busscher 
weduwe van Frits Nijkamp 

Zij we•d geboren op 18 apnl 1917, in de ge
meente Losser. Zij stierf toch nog onverwacht op 
28 april1g94 in het verpleeghuis 'Oidenhove' te 
Losser. 
Wij hebben afscheid van haar genomen, tijdens 
een Eucharistieviering in de Drieëenheidskerk te 
Oldenzaal, waarna we haar begeleid hebben 
naar het crematorium te Usselo. 

Jezus heeft eens gezegd: wie in Mij gelooft, zal 
eeuwig leven krijgen. Geloven in Jezus betekent 
daadwerkelijk geloven. 
Dat is wat 'Mam' heeft gedaan. Ze was er altijd 
voor anderen b.v. als verpleegster of naaister 
Haar levensinstelling was: Eerst de ander, dan 
pas ikzelf. Naast de hartelijke zorgen voor het 
gezin, had ze tijdens de opbouwfase van het 
gezin al een baan. iets wat voor die tijd toch al 
wel uniek was. 
Mam was een lieve moeder. Zij was vol zorg voor 
Pap en voor kinderen en kleinkinderen. 
Ze was erg gesteld op de kleinkinderen en toonde 

veel interesse in het reilen en zeilen van even
tuele vriendjes en vriendinnetjes die in de loop 
van de jaren kwamen en gingen. Kleding naaien, 
truien breien, haken: Het ging haar allemaal erg 
goed af. Geen wonder dat ze lid was van de 
'Missienaaikring'. Haar daadwerkelijke geloven 
vinden we ook terug in haar hulp bij het 
'Ziekentriduum' en het 'Michgoriushuis'. 
Bij Pap en Mam was het altijd op zaterdag
middag en zondagmorgen 'Open Huis' met kof
fie en broodjes. Toen dit voor haar allemaal wat 
moeilijker werd, namen de kinderen deze ge
woonte over. Het sterven van Pap heeft ze moei
lijk kunnen verwerken. Daarna ging het allemaal 
anders dan ze zich had voorgesteld en gewenst. 
Haar activiteiten gingen haar wat minder makke
lijk af en daarom gebruikte ze vaak de uitdruk
king: 'Ik heb mijn handjes de zaligheid beloofd'. 
Omdat de hulp van de kinderen en anderen niet 
meer voldoende was om de thuissituatie te hand
haven is ze de laatste tijd liefdevol verzorgd op 
'Oidenhove'. 
We waren blij dat zij onze Mam en Oma was. 

Wij zijn U dankbaar voor uw medeleven bij het 
overlijden en uitvaart van Mam en Oma. 

De kinderen en kleinkinderen 


