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Met dankbaarheid denken we terug aan 

TRUUS HENDRIKS 

echtgenote van 

Ben Voorpostel 

Zij werd op 2 juli J 929 te Oldenzaal geboren 
en overleed na tijdig voorzien te zijn van het 
Sacrameut van de Zieken op 21 mei 1973. Na 
de eucnaristieviering op 24 mei legden we 
haar li chaam te ruste op het r.k. kerkhof te 
Oldenzaal, waar het de glorievolle verrijzenis 

afwacht. 

Truus was in haar betrekkelijk korte leven ver
trouwd met het lijden geworden en er door 
gelouterd: Zij wist, dat een kwaal als de hare 
in de meeste gevallen ongeneeslijk was en 
daarom bereidde zij zich vol overgave en be
rusting voor op de dood. Zij was vol gelovig 
vertrouwen, dat sterven na een goed leven 
slechts een fase is naar de bestendiging van 
het leven bij God. Natuurlijk zijn wij bedroefd 
over haar heengaan. Christus wenend bij het 
graf van Lazarus, zou ook hier geweend heb
ben .. Wij vragen ons af : ,,Waarom mocht Truus 
niet langer hier op aarde leven r'' Dit blijft ver
borgen in de oneindige wijsheid van God . Wij 
geloven, dat Truus bij God met ons verbonden 
is en dat zij zal s'"'~•r <1;~ zij achterliet. 

Lieve Ben, lieve ouders . broer en zuster, fa
milie, vrienden en collega's gedenkt mij in Uw 
gebeden. 

. De Heer heeft gegeven, de Heer heeft geno
men. De naam des Heren zij gezegend ." 

. Niemand van ons leeft voor zichzelf, en 
niemand ste rft voor zichzelf; want zo we 
leven, dan leven we voor de H eer ; zo 
we sterven, dan ste rven we voor de Heer. 
Of we dus leven 0f sterven, de Heer be
horen we toe . (Rom. XIV 7-8) 

Mede namens haar ouders, zuster, broer 

en verwanten. dank ik U allen hartelijk 

voor Uw medeleven tijdens de ziekte en 

het overlijden van Truus, mijn lieve vrouw. 

Ben Voorpostel. 

Oldenzaal, mei 1973. 


