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In dankbare herinnering aan 

Truus Halink - Loves 

weduwe van 

Johan Halink (t 1987) 

Ze werd geboren op 15 augustus 1920 te Oldenzaal en ze 
is, gesterkt door het Sacrament der Zieken, overleden op 
25 maart 1996 in het ziekenhuis te Oldenzaal. 

Haar geboortedatum, de dag waarop Maria ten Hemel
opneming gevierd wordt, lijkt haar leven bepaald te heb
ben. Moeder noemde zichzelf een grote vereerster van de 
moeder van Christus. Ze was dat niet alleen in woord maar 
vooral in haar daden: op de eerste plaats was ze moederen 
later ook schoon- en grootmoeder. 
Altijd cijferde ze zichzelf weg om haar vier kinderen alle 
kansen te bieden. Veel thuiswerk voor haar, betekende 
studiemogelijkheden voor hen. 
Toch was ze niet bemoederend: ze respecteerde de eigen 
mening van de kinderen en gaf hun de ruimte.Ze moedigde 
aan en gaf steun. Niet alleen haar kinderen was ze tot 
steun, ook haar vriendinnen hielp ze waar ze kon. Om dit 
te kunnen vond ze zelf steun in het geloof. Ze stak menig 
kaarsje op als kinderen of kennissen het moeilijk hadden. 

Moeder kon genieten van eenvoudige dingen. Met veel 
plezier wandelde of fietste ze in de natuur. Lekkere dinge
tjes eten was een genot, evenals het draaien van haar 
geliefde plaatjes. Handwerken was haar favoriete hobby, 
maar dan breide ze toch weer het liefst voor de kinderen 
later de kleinkinderen. ' 

Van haar nieuwe huis en tuin heeft ze maar kort mogen 
genieten. Toen ze de verhuizing voorbereidde, koos ze 
voor het eerst een inrichting zoals ze zelf wilde. Daar 
moest ze aan wennen, maar het beviel steeds beter. Ze 
vond het te mooi om waar te zijn. 

Over de pijnen die ze kreeg, sprak ze weinig. Haar ziekte 
kwam snel. leder die haar kende, had haar zo graag nog 
enkele gelukkige jaren gegund ..... . 

Moeder, je blijft voor ons altijd een voorbeeld van hoe 
belangrijk het is om je kinderen alle vertrouwen te geven, 
van hen te houden hoe ze ook zijn. 

Moeder, bedankt voor de geborgenheid 
die je ons hebt gegeven. 

Je kinderen 
Oldenzaal, 29 maart 1996 

Voor uw medeleven en belangstelling willen we u harte
lijk danken. 


