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In dankbare herinnering aan 

TRUUS LEEMHUIS 

echtgenote van HENDRIK PIERIK 
en weduwe van HENDRIK SCHOL TEN 

Zij werd geboren op 19 juni 1921 te Albergen . Gesterkt door het 
Sacrament van de Zieken overleed zij op 26 augustus 1994 te 
Hengevelde. Na de viering van de Eucharistie op 30 augustus in 
de parochiekerk van de H.H. Petrus en Paulus te Hengevelde, 
werd zij begraven op het kerkhof van deze parochie. 

Ma heeft vroeger al hard moeten werken als hulp bij verschillende 
boeren. Het boerenwerk was haar na het trouwen met Hendrik 
Schollen dan ook niet vreemd. Met z'n beiden hebben ze toch 
met hard werken een voor die tijd mooi boerderijtje opgebouwd. 
Uit hun huwelijk zijn 8 kinderen geboren, waarvan er twee al 
vroegtijdig zijn gestorven. Toen ze zelf in de kleine kinderen zat is 
ze vele malen zwaar ziek geweest en opgenomen in het zieken
huis. Tegenspoed was haar op vele fronten dus al niet vreemd. 
Als grootste klap voor haar kwam daar nog het verlies van 
Hendrik Schollen bovenop, waardoor ze met zes kleine kinderen 
en een boerderij alleen achterbleef. Een aantal zeer moeilijke 
jaren volgden voor haar. Toch heeft zij haar kinderen de kans 
gegeven om zich te ontplooien. Zij wist een omgeving op te bou
wen, waar je je alleen maar aan kon hechten. Zij hield van gezel
ligheid en mensen om zich heen, waar ze mee kon praten en die 
haar begrepen. Door haar voortvarendheid was begrip van ieder 
niet altijd aanwezig en daar had zij het moeilijk mee. Zij heeft kans 
gezien weer evenwicht in haar leven te krijgen door haar eigen 
weg te gaan. Dit resulteerde ook in het weer opnieuw opbouwen 

van een relatie met Hendrik Pierik. Hij was voor haar iemand die 
haar begreep omdat ook hij een zelfde geschiedenis heeft mee
gemaakt met zijn vrouw. Dit alles bloeide uit tot tien zeer mooie 
jaren voor Truus en Hendrik, welke dan ook niemand in de naaste 
familie zal vergeten . Kinderen van beide gezinnen konden goed 
met elkaar overweg. Ma voelde zich thuis in Hengevelde. Ook in 
de buurt is zij goed opgenomen en geaccepteerd. Ze pakte in 
Hengevelde dingen op, waar ze haar levenlang niet aan toe was 
gekomen: zwemmen, dansen, lid van de vrouwengilde, bloem
schikcursussen, puzzelen , kortom, zij had het hier fantastisch 
naar haar zin. Ze had haar man en kinderen graag om haar heen, 
ze deed daar ook altijd veel moeite voor. Kinderen konden op elk 
moment van de dag komen: ze liet haar eigen werk er gewoon 
voor liggen. Ze mocht graag babbelen over allerlei zaken. 
Tuinieren was een grote passie van haar, ze hield van de natuur. 
Als ze op bezoek ging bij haar kinderen liep ze altijd even door de 
tuin om te kijken hoe alles erbij stond. 
In het begin van de zomer kwam een ziekte opzetten. Dit zou voor 
haar een ongelijke strijd blijken. Het leek onschuldig, maar was 
uiteindelijk een ongeneeslijke ziekte. Ze heeft zich in de laatste 
fase voor haar overlijden berust in de situatie "Ik heb mij erbij 
neergelegd." 
De dag voor haar overlijden hebben we samen afscheid kunnen 
nemen doordat zij het Sacrament van de Zieken heel bewust 
mocht meemaken. Alleen vanuit haar diep geloof kunnen de 
woorden verstaan worden: "Ik vond 't fijn." 
Truus, Ma, Oma ...... bedankt voor alles, ...... alles ...... en alles ... 

Voor uw blijken van medeleven tijdens de ziekte en bij het sterven 
van Ma, zeggen wij u onze dank. 

Familie Schollen 
Familie Pierik 


