
Het is een groot gemis, 
als "samen " uit j e leven is. 

[n liefdevolle herinnering aan 

Geertruida (Truus) 
Geziena Lubbers - Oude Nijhuis 

sinds 7 augustus 2010 weduwe van 
H ENK LUBBERS 

Truus werd geboren op 5 december 1933 aan het kanaal in Agelo. Na 
een lange tijd van afnemende gezondheid, is ze toch nog onverwacht 

overleden op 4 november 2011 in het ZGT te Hengelo. 
Na een plechtige gezongen uitvaart op 9 november 2011 in de 

H. Plechelmuskerk te Deurningen hebben we haar naast pa te ruste 
gelegd op het parochiële kerkhof 

Ma groeide op als 3e in een gezin van 10 kinderen, op de boerderij . Al 
op jonge leeftijd werd ze getroffen door de Engelse ziekte, die ze won
derwel te boven kwam. Ze hielp veel op de boerderij van haar ouders en 
ging na de huishoudschool werken in de confectiefabriek van Blom te 
Ootmarsum. 
Ze leerde pa kennen tijdens één van de dansavonden bij café Kothman 
in Oldenzaal. Ze trouwden op 7 juli 1965 te Weerselo, waarna ze in het 
ouderlijk huis van pa gingen wonen in Deurningen aan de beek. 

Ze kreeg daarbij ook de zorg over haar schoonouders . Haar schoonmoe
der overleed kort na hun huwelijk. In 1982 zijn haar eigen ouders 2 
dagen na elkaar overleden . Kort daarna overleed ook haar schoonvader. 
Deze gebeurtenissen hebben haar erg geraakt en ze vertelde hier nog 
vaak over. 
Pa werd in 1977 ernstig ziek, dit was een erg moeilijke tijd, waar ze zich 
goed doorheen heeft geslagen. 
Het huwelijk van pa en ma werd bezegeld met 2 kinderen. Ze was altijd 
zeer bezorgd om hen, voor haar was niets goed genoeg voor hen. 
Later genoot ze van haar 3 kleindochters en was altijd trots op wat ze 
deden. De kleinkinderen kwamen vaak logeren en ze gingen dan naar 
het Hulsbeek of vliegveld, om aansluitend te picknicken of gezamenlijk 
pannenkoeken te bakken. Voor haarzelf was ze met weinig tevreden. 
Toen in 2002 het nieuwe huis werd gebouwd zei ze vaak: "In het oude 
huis hadden we ook nog jaren goed kunnen wonen". 
Later genoot ze wel van het nieuwe huis en het gemak dat het voor haar 
meebracht. De laatste jaren waren door de ziekte en verzorging van pa 
erg zwaar voor haar. Ze kon het moeilijk accepteren dat ze dit uit han
den moest geven. Toen pa vorig jaar overleed hoefde het leven van haar 
eigenlijk niet meer. Hei laatste jaar liet haar geheugen haar steeds meer 
in de steek. Ze probeerde dit zo goed mogelijk verborgen te houden. Het 
vergeten werd steeds meer en dan zei ze " ik wet 'tal nie mea". 
Drie weken geleden heeft ze een longontsteking opgelopen, die men 
in het ziekenhuis niet onder controle kon krijgen. Ondertussen wilde ze 
steeds maar één ding: terug naar hui s. Ook toen wij al lang wisten dat 
dit niet meer ging lukken, bleef ze dit volhouden. De laatste dagen is ze 
lichamelijk erg snel achteruit gegaan, waarna ze op vrijdag 4 november 
2011 in het ziekenhuis te Hengelo(O) is overleden. Nu kan ze weer bij 
Henk zijn, die ze al die tijd erg gemist heeft . 

Rust zacht lieve ma en oma. 

Onze dank gaat uit naar u die belangstelling en medeleven getoond heb
ben tijdens de ziekte en na het overlijden van onze ma en oma. 

Deurningen, 9 november 2011 
Kerkweg 20 

Elvie en Gerard Waaijer - Lubbers 
Daphne en Marcel , Yvette, Esmee 

Coen Lubbers en Angelika de Gier 


