


T er herinner ing aan 

Geertruida Helena Gerarda Koop 

weduwe van 

J.J.Reinink 
en 

J.M.Priem 

Ze werd geboren op 3 oktober 19 14 te De Lutte 

Ze overleed zeer plotseling op 13 september 2000 

te Enschede. 

Voor uw blijk van medeleven, zeggen wij u o nze 
oprechte dank. 

Truus was een levenslustige vrouw. Haar vriendelijke uit
straling, haar opgewektheid en haar lach was bij iedereen die 
haar kende bekend. Ondanks de vele tegenslagen, die z ij in 
haar leven kreeg te verwerken, bleef zij altijd optimistisch, 
gesteund door haar volle vertrouwen in God. 
Na haar huwelijk met Jan Reinink woonde ze samen met 
zoon Hans op het Landgoed 't Amelink' in Lonneker. Hier 
beleefde ze zeer gelukkige jaren. De deur stond voor iedereen 
wijd open, ook nam ze hier altijd huisgenoten op, die als een 
lid van de familie werden beschouwd. Hieraan heeft ze vele 
kennissen overgehouden, die de goede zorgen van Truus en 
Jan niet konden vergeten. Helaas moest ze op 31 december 
1970 afscheid nemen van Jan, haar man. Ze verhuisde 
daarna naar de Dorpsstraat te Lonneker, waar ze weer een 
grote kennissenkring wist op te bouwen. Hier leerde ze Jaap 
Priem kennen, waarmee ze toch nog gelukkige j aren be
leefde. Op 25 juli 1980 moest ze ook van hem afscheid 
nemen. Ze wist haar leven echter toch weer inhoud te geven. 
Met vrienden en kennissen ging ze uit, ze hield van kaarten, 
bingo en zo maar gezellig een kopje koffie drinken. 
Op 2 februari 1996 bereikte haar het treurige bericht, dat 
haar zoon Hans plotseling was overleden in Lelystad. Dit 
was voor haar een zware beproeving. 
Met steun van Tonneke, de kle inkinderen, vrienden en 
kennissen wist ze ook dit te boven te komen. 
De laatste jaren van haar leven hebben zich gekenmerkt 
door ongevallen. Maar ondanks alles bleef ze de gezellige en 
vrolijke Truus, tot haar dood . 

Moeder, Oma, Truus bedankt voor al het goede dat j ij je 
gehele leven hebt gegeven. 


