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.. Wij leven nitt om u sterven, 
Maar sterven om tt leve,,." 

In onze dierbare herinnering blijfr voortleven 

Truus de Groot-Hakenberg 

echrgcnore van Cor de Groot t 

Geboren op 30 mei 1927 re Losser. 
Op dinsdagochtend 10 juni 2014 overleed zij 
zeer w33rschijnlijk vroeg in de ochtend geheel 

onvenvacht in haar eigen huis. 

Wij zijn dankbaar, dat we haar zo lang in goede gezondheid 
bij ons mochten hebben. Zij bracht haar jeugd door in 
Losser op de boerderij van haar ouders. Ze verrelde altijd 
een geweldige jeugd gehad re hebben. &n jeugd die ·,e 

ook doorgaf aan haar kinderen. In 1952 verrrok ze geheel 
alleen naar Oost-Afrika om op 5 april J 952 te trouwen 
met Cor. Drie kinderen werden hen door God geschonken. 
Een groot verdriet was her voor hen toen kleine Cor al zo 
jong plots stierf. Zij was een vrouw van diep geloo( 

Ze was altijd hartelijk en opgewekt. Ze was de meest 
liefdevolle en 1.0rgza.me echtgenote, moeder en oma die 
een mens zich kan wensen. Ze had alles over voor haar 
man, kinderen en kleinkinderen en vroeg weinig voor 
haarzelf. Sinds 2007 heeft ze vele tegenslagen gekend . 
Naast het overlijden van Cor is ze acht keer geopereerd. 
Ze revalideerde steeds succesvol en bleef altijd vol goede 
moed. O p 29 mei j.l. brak ze haar linkerschouder na een 
ongelukkige val. Op 4 juni volgde de operatie, die succesvol 
verliep. Op 8 juni kwam ze weer thuis vol goede moed. 
Ze was een vrouw met groot doonettingsvermogen. 
&hter de nacht van 9 op 10 juni werd haar furaal. 
Ze is nu weer verenigd met Cor. 

Heel erg bedankt voor alles! 

God eeuwige Vader 
Gij hebt Uw Zoon, 
mens mee de mensen roe in de dood, 
ren leven gewekt en verheerlijkt. 
Wij vr.igcn U: 
Geef aan Truus 
nu haar leven een dienst was aan de 
mensen. 
re mogen leven in Uw heerlijkheid. 
Samen met hem, Uw Zoon en onze Heer, 
tot in eeuwigheid. 
Amen. 

Harcelijk dank voor Uw medeleven na haar overlijden. 

Cor, Elly, Kees, Ttm, Michelle, 
Wout, Shirley, Mick en Jeanine. 


