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In dankbare he1im1eri11g 0011 

TRUUS 
JEUNINK-GOLBACH 

Geboren op 17 december 1927 te Agelo 

Overleden op 5 ja1111ari 2009 te Oldenzaal 

Ma werd geboren in Agelo in een gezin van negen 
kinderen. Omdat ze al snel haar moeder moest 
missen en bij moest springen in het huishouden 
kon haar grote droom van vroedvrouw niet 
doorgaan. 

In 1960 is ze getrouwd met Gerrit. '.i'.e betrokken 
een nieuwbouwwoning in een jonge, snel 
groeiende buurt: Berghuizen. Dit feit werd 
duideli jk bij de viering van het 25-jarig 
huwelijksjubileum waarmee de straat de krant haalde. 
Gerrit en Truus kregen er 3 kinderen, Marcel, Rita 
en Richard. Naar later bleek was Rica het 
zorgenkindje van de familie en eiste een groot 
deel van haar aandacht op. De uit huis plaatsing van 
Rita was een enorm moeilijke beslissing die haar 
enorm veel moeite heeft gekost. 

Ze kreeg daarvoor op het Bouwhuis heel veel 
kinderen terug die ze allemaal weer met haar 
zorgzaamheid omarmde. Naar mate de leeftijd 
vorderde moest ze steeds meer uit handen geven, 
wat haar natuurlijk veel moeite kostte. Maar ook 
daarin vond ze berusting omdat .ze zag dat het 
goed was. 
Daarnaast was ze de trotse oma van 4 kleinkinderen, 
naast een lekkere knuffel was er altijd een snoepje 
in huis. 

Ook in de buurt was ze erg begaan met het wel en 
wee van de mensen. Altijd stond ze voor een ander 
klaar, zichzelf wegcijferend. iedereen kon altijd 
bij haar terecht. Werd haar iets gevraagd was het 
gevleugelde antwoord altijd "joa maer do maer." 
\Vat zoveel wilde zeggen "ik ,·ind alles goed en 
ben overal te,-redcn mee." 

Ma, JU! gaan je missen. 

L~tcn wc bidden dat zij nu rust bij God mag vinden 
en laat haar in onze harten voortleven. 

We willen graag iedereen bedanken voor de steun 
en belangstelling bij het overlijden van Truus, mijn 
vrouw, onze (schoon)mocder en oma. 

Gerrit 
Marcel. Edith, Jesse en Timo 
Rita 
Richard, Carole, Sander en Martijn 


