
Een blijvende en dankbare herinnering aan 

Truus van der Woning -
Kivik of Beernink 

Ze werd op 12november1945 in Lonneker 
geboren. In 1973 trouwde ze met 

Willie van der Woning. 
Plotseling overleed ze op 13 oktober 2000 

in het Medisch Spectrum Twente 
te Enschede. We hebben haar op 18 oktober, 

na de Uitvaartviering in de 
Maria Geboortekerk. naar het crematorium 

te Usselo begeleid. 

Zeer plotseling en veel te vroeg moeten we 
afscheid nemen van Truus, van onze ma en 
oma. Ook al had ze het laatste jaar gezond
heidsklachten, aan een afscheid voorgoed 
had niemand gedacht. 
Truus was was een zeer gelovige vrouw, die 
veel waarde hechtte aan de kerk. Vooral 
Maria had een bijzondere plaats in haar leven. 
Ze was erg gehecht aan het huis en de tuin in 
de Dr. Frederiksstraat, waar ze vele jaren 
woonde, samen met haar gezin. Graag werk
te ze in de tuin en ze was gek met dieren. 
Voor Marjolijn en Sabine was ze een zorg
zame moeder, die er altijd voor hen was. 

Ma uitte zich heel direct en ze bleef bij haar 
mening. Zo wist je wat je aan haar had. 
Wat genoot ze van haar eerste kleinkind 
SeFna. Graag paste ze op of ze ging met haar 
naar de speeltuin. 
Ze hield ook van het luisteren naar Hollandse 
muziek. En ze leefde toe naar elke ve~aardag 
of feest. Een dagie uit met haar schoonzus
sen, dat was voor haar ook een feest. Je kon 
samen met haar lachen en huilen. 
Vele herinneringen zullen ons met haar blijven 
verbinden. 
Ook al zullen we haar zeer missen, we mogen 
haar opgenomen weten bij God, in Zijn liefde 
en Zijn Vreugde. 

Truus, ma, oma bedankt voor je zorg en liefde 
voor ieder van ons. 

Rust nu in de Vrede van God! 

Hartelijk dank voor uw medeleven, betoond 
na het zo plotselinge overlijden van mijn lieve 
vrouw, onze zorgzame moeder, schoonmoe
der en oma. 

Willie van der Woning 
Marjolijn en René 

Se/ina 
Sabine en Wilfried 


