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Haar leven is voltooid 

Truus Grunnekemeijer 

Op 10 mei 1996 1s Tante Truus overleden. 

Zij was een bijzonder mens, die met haar oprechte 
belangstelling en zorg voor haar medemensen een 
onuitwisbare indruk heeft gemaakt op haar omgeving 

ZiJ werd geboren op 20 oktober 1905 in Enschede en 
al op jeugdige leeftijd werd Zij geconfronteerd met 
zorg voor anderen In eerste instantie de zorg voor 
haar ouders en daarnaast als hulp 1n de geZJnrien van 
broers en zus. Later on 1946 werd er een beroep op 
haar gedaan om in ons gezin, door de oortog ontred· 
derd, de touwt1es In handen te nemen. ZIJ heeft toen. 
ook persoonlijk. hele moeiliJke keuzes moeten maken, 
keuzes die ZIJ echter niet uit de weg ging. Door haar 
hechte band met moeder bleven wij een gezin en 't 
Honk onze thuishaven. 

In de vele jaren die z11 in Neede heeft doorgebracht, 
kwamen haar vele kwaliteiten steeds duidelijker tot 
ontplooiing: 

met haar w1jshe1d, haar bijzondere humor en haar ver· 
mogen tot relativeren wist ze dingen naar haar hand 
te zetten zonder zichzelf 1n het middelpunt te plaat· 
sen. 

Ze was als het ware de regisseur op de achtergrond 
en niet degene die 1n de sch11nwerpers stond 

Haar warme belangstelling voor haar medemensen 
en haar gave om zichzelf kwetsbaar op te stellen en, 
vooral op latere leeft11d fouten te erkennen en be· 
spreekbaar te maken bezorgden haar een unieke PO· 
s1tie In haar omgeving. 

Voor velen was zii tante, zuster, moeder, oma en 
vnend1n. Tante Truus was een begnp, ook buiten haar 
familie en kennissenkring. Een broei met alleen maar 
"Tante Truus Neede" werd bezorgd. 

Oodanks het kfimmen van de jaren, bleef haar geest 
soepel en bleef ZIJ modem in haar opvattingen. Ze 
heeft op haar eigen manier haar leven geleefd en ver· 
werkt en ze was klaar voor de volgende reis 

Wij blijven haar dankbaar voor haar zorg en warmte 
en z11n blij dat w11 de gelegenheid hebben gekregen 
om iets terug te kunnen doen. 

Wij zullen haar missen 
De familie 


