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In dankbare herinnering gedenken wij 

Truusje Beimer-Eizinga 
• 29·03· 1936 +02·11-1999 

Zij ontving bij haar geboorte en doop de namen 
Geertruida Agalha Elz1nga. Op 27 ·1·1962 beloofde 
zij in de St. Josephparochie haar trouw aan Hems 
Beimer. Op 5·11·1999 is zij na de uitvaartdienst 

in de St. Josephkerk begraven op de 
RK Begraafplaats aan de Gronausestraat 

te Enschede. 

Truusje Elz•nga •s geboren aan de Voortsweg. Zij 
groeide op in een warm gez,nsverband waar vader 
te jong is gestorven. Zo ontw•kkelde ZIJ een grote 
verantwoordelijkheid voor haar aandeel in het 
gezin. In die tijd leerde Z•J ook haar grote liefde 
kennen, Hems Beimer waaraan ZIJ trouw in goede 
en slechte t ijden beloofde. Dit verbond is een 
vruchtbaar leven geworden voor hen. en zijn de 4 
kinderen zelfstandige JOngvolwassenen geworden. 
Zij was oma van 5 kleinkinderen. 
Truusje Beimer·Eizinga was een wilskrachtige 
vrouw en sterk van lichaam en geest. Mede door 
de van nature aanwezige zorgzaamheid en groot 
besef van verantwoordelijkheid is zij die voorbeel· 
dige echtgenote. moeder en oma geworden en 
toeverlaat voor haar moeder. Naast de menselijke 

kracht en talenten voelde zij zich in het leven 
'gedragen' door haar geloof in God die het beste 
met mensen voor heeft. Zo kon zij naar haar hart 
leven voor allen die in haar liefdevolle aandacht 
kwam en bleef. 
Truusje gaf naast haar taak als echtgenote en 
moeder, mede door de inzet van haar moeder, ook 
tijd en zorg aan de sfi(terij en h•elp later ook het 
tuincentrum letterlijk en f;guurlijk tot bloei brengen . 
Haar echte levensgeluk was voor haar het welz11n 
en geluk van haar Hems. haar k•nderen en al de 
andere dierbaren om haar heen. Niets was haar 
teveel en zelfs het zeer ongewone deed ZiJ als 
echtgenote, moeder en oma om te helpen het 
geluk van anderen mc;gelijk te maken. 
Oe bijbel toont ons: 'gelukkig de man met zo'n 
vrouw, de kinderen met zo'n moeder', maar JUiSt 
zo'n dierbare echtgenote en moeder te moeten 
missen is een niet te beschriJVen verdriet. Juist dat 
zien wij ook als haar lauwerenkrans maar om haar 
nu aan God te moeten toevertrouwen doen wij in 
grote vertwijfeling. Een plekje voor haar in het 
Vaderhuis is beloofd en verdiend. 

Voor uw warme blijken van meeleven bij het over· 
lijden van mijn lieve vrouw, onze mamma en oma, 
betuigen wij u onze oprechte dank, 

Hems 
Marcel en Linda 
Niek, Lieke 
lngrid en Jan 
Michelle, Lisanne, Tom 
Christel 
Marloes en Serge 


