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In dankbare herinnering aan 

Truus Kraesgenberg-Luijerink 

sinds 15 mei 1983 weduwe van 
Bets Kraesgenberg 

Ma werd geboren in Losser op 19 februari 1928 op 
Erve Deppenbroek. Ze was de middelste in een gezin 
van 9 kinderen. Ze leerde pa kennen en trouwde op 5 
oktober 1955. Ze ging wonen in het oudershuis van 
pa aan de Denekamperdijk in Losser. Ze kregen sa
men drie kinderen: Gerard, Herman en Miny. 

Ze hielp altijd mee met alle voorkomende werk· 
zaamheden op de boerderij. 

Na ruim 27 jaar huwelijk overleed pa plotseling. 
Daarna runde ze de boerderij samen met Herman. 
Dat was voor haar een moeilijke tijd . Een jaar later 
gingen de andere beide kinderen het huis uit. Ze 
bloeide weer op door de geboorte van haar vijf klein · 
kinderen. Ze had deze graag om haar heen. 

Het liefst was ze gewoon thuis. Vakantie was niet 
aan haar besteed. Haar hobby was haar groenten
en bloementuin. 

Ze keek uit naar de zondag. Dat was de dag dat de 
kinderen en kleinkinderen vaak kwamen. Ze was een 
trouw kerkbezoekster. De laatste jaren volgde ze de 
vieringen via de kerkradio. 

Meer dan 83 jaar heeh zij zich zelfstandig kunnen 
redden. Het ging haar de laatste jaren niet meer zo 
gemakkelijk af als ze zelf wilde, maar stilzitten was 
niet aan haar besteed. 

Eind oktober 2011 werd ze getroffen door een be
roerte. Voor het eerst in haar leven was ze afhanke· 
lijk van andere mensen. Hier had ze het erg moei lijk 
mee. Ze was op verpleegtehuis Dldenhove om te 
herstellen. Net voordat ze opgeknapt was om weer 
naar huis te gaan, kreeg ze een nieuwe tegenslag als 
gevolg van de beroerte. Op 27 januari 2012 heeh ze 
het H. Sacrament der Zieken ontvangen. De gezond· 
heid liet haar daarna steeds meer in de steek. Op 
zaterdagmorgen 31 maart 2012 is ze in stilte van ons 
heengegaan. 

We hebben haar op 4 apri 1 2012 bij pa ten ruste ge
legd op het R.K. kerkhof te Losser. 

Lieve ma, bedankt voor alles. 

Voor uw blijken van belangstelling en het medele· 
ven tijdens de ziekte en na het overlijden van onze 
moeder en oma zeggen we u hartelijk dank. 

Kinderen en kleinkinderen 




