


Moeder, 

Het is een wonderbaar iets, een Moeder 

Andere mogen je liefhebben, 
Maar je moeder begrijpt je. 
Ze werkt voor je, zorgt voor je, bemint je, 
Vergeeft je alles wat je doet, en steunt je, 
Het enige kwoad wat ze ooit doet, 
Is te sterven en je te verlaten. 

In dankbare herinnering aan 

Truus Magdalena Hassing-Kuiphuis 

i:l Losser, 19 augustus 1930 
t Losser 1 december 2015 

Op 19 augustus 1930 werd Truus geboren, als laatste telg 
uit een gezin van 8 kinderen, aan de Veldmatenweg in 
Losser. Van kleins af aan heeft ze altijd hard gewerkt, 
tot het laatst aan toe. Vóór het werk 's nachts om half 3 
naar Overdinkel met de melkbus op de fiets . Daarna op 
naar de textielfabriek in Enschede en later in Losser 

Na 2 eerdere echtgenotes verloren te hebben leefde ze de 

laatste 31 jaar samen met Frans met wie ze heel wat uren 
al dampend en televisiekijkend in de keuken heeft 
doorgebracht. 

Regelmatig gingen ze uit eten waarbij, toen deze nog 

leefde, het ei voor Rocky, de hond, niet werd vergeten. 

Truus was een echte dierenvriend. Regelmatig zei ze: 

'"k heb leaver met' n dier te doon dan met'n mens, 

' n dier benaffeld oe nich". 

Ze was altijd nog druk in de weer om alles te regelen. 

De voorbereidingen voor de kerstdagen waren ook nu 

alweer get roffen. De sucadelappen en sa lade stonden al 

in de planning. Verder is ze helaas niet meer gekomen. 

2 Dagen voor haar overlijden heeft ze lopend nog een 

volledige ronde door tui ncentrum Wolters gemaakt 

Van een rolstoel wi lde ze niets weten. 

De laatste maanden kwakkelde ze echter wel steeds meer 

met haar gezondheid en is een aanta l keren opgenomen 

geweest in het ziekenhu is. Langer dan absoluut 

noodzakelijk bleef ze hier zeker niet. Dan ging het wijzende 

vingertje omhoog met alleen de opmerking "Huis", 

gevolgd door 'Eigen haard is goud waard". 

Daar voelde ze zich op haar plaats en is ze 

op dinsdag 1 december vredig heengegaan. 

Dank voor uw komst 

Frans, Fien en Gerhard, Ria en Gerard, 

Annette en Marcel, klein- en achterkle inkinderen 


