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'Ik zou mijn hoofd tegen je schouder willen laten rusten 
ik zou me willen verstoppen bij jou. 

Maar ik wil de sterkste zijn, want ik denk dat ik dat ben. 
Kom dan maar bij me met je hoofd tegen mijn 

schouder. 
Kom dan bij me om je te verstoppen. 

Samen vinden we troost. " 

Truus was een rasechte "boeskool". Ze voelde zich op en 
top in haar element in de stad waar ze geboren en 
getogen is. In haar jonge jaren was het thuis op de bakkerij 
aanpakken geblazen. Vrije tijd was voor haar dan ook een 
ongekende luxe. 
Na haar huwelijk met Ton (1953) volgde zij hem naar z'n 
standplaats: Bentelo. Alhoewel ze daar meer tijd kreeg, 
heeft ze zich in deze periode ook vaak eenzaam gevoeld. 
Ze miste de mensen om zich heen. Na een korte periode 
'Nunspeet' kon ze goddank terug naar haar thuishaven 
Oldenzaal; naar haar familie en vele bekenden. 
Truus was nog een 'ouderwetse' huismoeder. Man en 

kinderen gingen altijd voor. Ze had deze dienstbare en 
gastvrije houding al van huis uit meegekregen. Ze was 
een zorgzame en blijmoedige vrouw, die er veel voor over 
had om haar kinderen goed 'op de plaats' te krijgen. 
Haar kleinkinderen Mark en Lars waren haar oogappels. 
Ze kon niet genoeg van ze krijgen. 
Truus hechtte grote waarde aan traditie. Er zijn daarbij 
dingen die je doet, dingen die je zeker niet doet en er zijn 
ook dingen waar je niet overpraat. Zo sprak ze ook maar 
weinig over de ernstige ziekte die haar leven bedreigde. 
Ze wilde een ander er niet mee lastig vallen. Dapper en 
optimistisch heeft ze haar strijd gestreden. Altijd voor 
ogen wat ze nog wel kon en wat er nog wel goed was. 
Toch nog onverwacht sloeg het onvermijdelijke noodlot 
toe. 
In onze Plechelmusbasiliek -waar ze gedoopt en gehuwd 
is- nemen we afscheid van een dienstbare vrouw, moeder 
en oma die we node kunnen missen. 
Moge zij nu bij haar hemelse Vader een blijvend thuis 
hebben gevonden in Zijn Liefde en Licht. 

Rust in vrede. 

Voor uw belangstelling en meeleven danken wij u har
telijk. 

A.M. Engelbertink 
kinderen en kleinkinderen 


