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Ter dankbare herinnering aan 

Geertruida 
Hendrika Leus 

weduwe van 
Johan ten Kattelaar. 

Zij werd geboren te Almelo op 
27 september 1916 en overleed 

in "Eugeria" op 22 april 1995. Na de 
afscheiasviering in de St. Christoffelkerk op 
27 april vond de crematie plaats te Almelo. 

Heel rustig is zij nu ingeslapen. De dood 
kan soms heel genadig zijn: aan haar lij
densweg van cfe laatste jaren is nu een 
einde gekomen . Truus was een lieve vrouw 
met een prettig karakter. Zij was blij met de 
z~er . hechte tamd1eband. Hoor neefjes en 
n1cht1es beschouwde zij als haar eigen kin
d1;ren. Haar _deur stond voor iedereen gast
vn1 open. Zq had graag mensen om zich 
heen; zij was een echt gezelschapsmens. Zij 
hield van kaarten, spelletjes en puzzelen . 
Het leven heelt het hoor niet gemakkelijk 
gemaakt. Al heel jong stierf haar broer Jan 
aan wie zij heel gehecht was . Dat beteken'. 
de een zware klap voor haar. Zestien jaar 
geleden overleed haar man en bleef z ij 
alleen achter. Zelf is zij veel ziek geweest, 

moest verscheidene operaties ondergaan. 
Toch bleef zij vrolijk en opgewekt, ook heel 
attent en vol belangstelling voor anderen : zij 
zou geen veqaardag vergeten. Tot ruim drie 
jaar geleden haar geheugen haar steeds 
meer in_ de steek_ begon te laten; zij kon niet 
langer in haar eigen vertrouwde huis blijven 
en moe_st opgenomen worden in "Eugeria", 
waar zq deze laatste jaren een uitstekende 
verzorging mocht genieten. Toch zijn deze 
jaren voor haar heel zwaar geweest, door 
haar ziekte en haar vele pijn. Nu is aan 
haar leven hi_er een einde gekomen. Wib' zul
len hoor missen, maar blijven dank aar 
voor alles wat zij voor ons betekend heelt. 
Truus was een heel gelovige vrouw met een 
grote verering voor de H. Gerardus. Wij 
mogen erop vertrouwen dat God hoor trouw 
zCJI belonen en zij nu voor altijd gelukkig is 
bq God. Moge zq daar nu rusten in vrede. 

Voor uw meeleven en belangstelling tijdens· 
haar ziekte en na haar overlijden danken 
wij u heel oprecht. 

fam lie Ten Katteloar 
fam lie Leus 
fam lie Kemerink 

Almelo, april 1995. 


