
Schenk de mooiste bloemen aan Je Moeder. 
Zij is toch Je rijkste bezit op aard. 
Schenk haar de mooiste rozen, 
iemand als zij is die toch waard. 

Blij straalt het geluk uit haar ogen, 

dankbaar dat Je haar weer niet vergat. 
Schenk de mooiste rozen aan Je Moeder, 

Zij is Je dierbaarste schat! 



Ter nagedachtenis aan 

Geertruida Lyberatha Wippert-Ganzeboom 
Truus 

echtgenoot van 
Bernardus Josephus Wipper!. 

Zij werd geboren 8 maart 1937 te Bornerbroek en overleed 4 mei 
2007 te Nijverdal. We hebben haar begraven 10 mei op het 
R.K. Kerkhof te Nijverdal. 

Volkomen onverwacht moeten wij afscheid nemen van onze lieve 
vrouw, moeder en oma. Onvoorstelbaar hoe een gelukkig leven zo 
snel ten einde kan komen . 

Truus is geboren als 7e uit een gezin van 10 kinderen en opge
groeid in Bornerbroek. Daar leerde ze Bernard kennen met wie zij in 
1959 getrouwd is. Ze waren gek met elkaar en samen kregen ze 8 
kinderen, 7 meiden en een jongen . 

Truus hield van haar kinderen en was trots op haar kleinkinderen . 
Daarom had ze hen graag om zich heen en als het even kon 
moesten ze blijven eten . Ze kon heerlijk koken . Beroemd was haar 
omasoep en zelf kon ze ook smakelijk eten . 

Jarenlang werd er 's woensdags en vrijdags bij de zwemclub 
gezwommen . Zomers werden tijdens fietstochten bosbessen en 
bramen geplukt. Hiervan werd jam gemaakt. Ook groenten, bonen 
en appelmoes werden gewekt of ingemaakt. 

Ze stond altijd voor iedereen klaar en kon nooit stilzitten . Vrij
willigerswerk was haar niet vreemd; koffieschenken bij de Hoge Es, 
kerkboekjes maken, de werkgroep 40-dagentijd en tafeltje-dekje. 

Van grappen en grollen hield ze , soms bleek ze een echte moppen
tapster te zijn als het moppenboekje te voorschijn kwam. Haar 
schoonzoons in de maling nemen deed ze ook erg graag. Hoogte
punten waren ook familieweekenden waarbij ze het met haar 
streken niet altijd droog hield van het lachen. 

Truus was gek op gezelschap- en TV-spelletjes. Zo bleef voor Lingo 
de afwas nog even staan . Ze luisterde graag naar Radio Oost en 
verzoekplaatjes aanvragen deed ze regelmatig . Op kaarten en 
puzzelen was ze dol, hiermee heeft ze menig prijsje gewonnen. 

Ze knutselde graag en was erg creatief. Ook vroeger was ze veel 
bezig met handwerken en kleding naaien voor de kinderen . Voor 
haar dochters heeft ze een aantal trouwjurken gemaakt en wat was 
ze trots op de bruidjes. Later werden van die trouwjurken 
doopjurkjes gemaakt. Ze had ook altijd een oplossing voor het naai
en verstelwerk. Ze kon heel trots haar nieuw gemaakte en gekochte 
kleding showen. Truus hield erg van bloemen en ze maakte de 
prachtigste bloemstukken . Daarnaast zorgde ze ervoor dat het huis 
altijd tiptop in orde was . 

Van vakanties in eigen land en andere landen in Europa, soms met 
kinderen en kleinkinderen , genoot ze volop. Een groot feest is er 
gevierd toen ze 40 jaar getrouwd waren . Enkele jaren geleden, ter 
gelegenheid van hun 45-jarig huwelijk hebben ze met kinderen en 
kleinkinderen een onvergetelijke reis naar EuroDisney gemaakt. 
Wat waren ze blij met het fotoalbum dat met veel zorg is 
samengesteld door kinderen en kleinkinderen . 

Ze had veel moeite met de ziekte (Duchenne) van haar klein
kinderen Christian en Lesley en het verlies van Manuel. De licha
melijke beperkingen waarmee ze de laatste jaren te kampen kreeg , 
kon ze ook maar moeilijk accepteren . Klagen deed ze echter nooit, 
in stilte vond ze veel steun in haar geloof. Ze was een trouwe 
kerkgangster en Maria-aanbidster. Reizen naar Lourdes hebben 
haar erg goed gedaan . Geloven in God was haar van kinds af aan 
meegegeven. Zo heeft ze dit ook weer doorgegeven aan haar 
kinderen . Daarom geloven wij dat zij voor altijd haar rust heeft 
gevonden bij haar Hemelse Vader en zal zij altijd over ons waken . 
Truus rust zacht. 

Hierbij zeggen wij u dank voor uw medeleven na het overlijden van 
mijn lieve vrouw, onze moederen oma. 

Bernard Wipper!, kinderen en kleinkinderen . 


