
Breng jij mij weg tot aan de brug? 
En ga dan niet te vlug .terug. 

Zwaai jij mij na als ik erover ga? 
Een heel klein duwtje in m 'n rug, 
is alles wat ik nog vraag van jou. 
Dank voor je liefde en je trouw, 

ik ga nu gauw. 
Want het begin is reeds in zicht, 

ik voel de warmte van een licht .... 
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Truus is op 3 augustus 1931 geboren in Glanerbrug .. 
Ze groeide op aan de Glanerveldweg. Op deze prachtige 
plek is zij haar hele leven blijven wonen. 
Naast vader moeder en acht kinderen maakte ook haar 
oom Johan ' en haar tante Lies deel uit van het gezin 
waarin zij opgroeide. 
Een groot gezin waarin leven, wonen en werken op de 
boerderij altijd centraal stond. 

Op de kaart staat een foto van het beukenlaantje naar 
haar en ons ouderlijk huis. "'t Pedke" zoals we dat op z'n 
Twents zeggen. Dit pedke was voor ma het eerste pad 
in haar leven waarop zij als kind haar voetstappen zette 
naar de wereld bu~en de boerderij. 

Na de lagere school bracht 't Pedke haar via de middel
bare school in de wereld van de mode. 81J modeatel1er 
Trautman Menko in Enschede heeft zij jarenlang kleding 
gemaakt. Haar liefde voor mode en kleding is altijd blij 
ven bestaan. 
Ook voor ons als kinderen maakte ze de kleding altijd 
zelf. 

Zij ontmoette pa in Oldenzaal en inmiddels zijn ze bijna 
zestig jaar getrouwd. 
"Het oale hoes", naast de boerderij van haar vader, werd 
door pa verbouwd tot woonhuis. "Het oale hoes" waar 
haar vader werd geboren en waar wij zijn geboren. 
Het oale hoes waar ma de afgelopen dagen is opge
baard en waar we op haar eigen geliefde plek afscheid 
van haar hebben kunnen nemen. 

Wij herinneren haar als een enorm zorgzame moeder. 
Elke ochtend in alle vroegte werd het ontbijt voor ons 
gemaakt. Het eten stond altijd klaar, hoe laat of vroeg 
we ook thuis kwamen. Zij heeft ons samen met pa een 
onvergetelijke jeugd bezorgd. 

Ook onze partners en kinderen hebben haar leren ken
nen als een lieve en zorgzame schoonmoeder en oma. 

Helaas liet haar gezondheid haar in de loop van de ja
ren in de steek en had ze steeds meer zorg van ons en 
anderen nodig in plaats dat zij ons zorg kon geven. Ze 
was zich er van bewust dat ze ook geestelijk achteruit 
ging maar kende en herkende ons allemaal tot op de 
laatste dag. 
Zij hield enorm van het leven, haar kinderen, kleinkin~ 
deren en familie. De stap over de brug kon en wilde ZIJ 
niet zetten. 

De laatste wandeling over 't pedke heeft ze nu gemaakt. 
Door 't pedke naar de brug. De brug waarvoor ze zo 
bang was om over te gaan. 
Uiteindelijk heeft ze op 9 september ondanks haar angst 
toch haar laatste stap gezet. 
"Niemand weet het, God weet het", zei ze vaak. 
Dit geheim heeft ze meegenomen over de _brug_. 
Ma, dank je wel voor alle goede zorgen, w1Jshe1d en ook 
humor die je ons en pa hebt meegegeven. 

We zullen je nooit vergeten . 

Wij willen u hartelijk bedanken voor de vele blijken van 
steun en medeleven tijdens de ziekte van ma en na 
haar overlijden. 

Hennie Grashof, 
Kinderen en kleinkinderen. 


