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ê)ruus Cl'{!j[aná 



In liefdevolle herinnering aan 

Geertruida Jozephina Nijland 

êfruus 

Truus werd geboren op 26 maart 1918 te Losser en 
overleed op 29 maart 2006 op 88:iarige leejtijd, 

voorzien van het H. Sacrament der Zieken, 
in Wzc "de Wiekhof" te Tubbergen. 

Wij hebben afscheid van haar genomen tijdens 
een plechtige Eucharistieviering in de Kapel van 

"de Eeshof" waarna wij haar hebben begeleid naar 
het crematorium "Twente" te Almelo. 

Truus is opgegroeid in een sociaal warm hecht gezin 
bestaande uit vader moeder vier broers en een zus . 
Het gezin woonde in een boerderij te Oldenzaal. 
Vader was van beroep jachtopziener, moeder was 
huisvrouw en zorgde met veel liefde voor hun 
kinderen. Truus heeft de lagere school bezocht en 
daarna enkele jaren de huishoudschool. Ze hielp in 
de huishouding en later nam ze de zorg voor haar 
zieke moeder over. Toen zij dit uit handen moest 
geven werd in overleg besloten, dat Truus een plekje 
kreeg op de Wieken. Dit was in 1982. In 2000 is 
Truus verhuisd naar De Wiekhof, waar haar omge
ving genoot van haar aanwezigheid; ze was een blije 
en opgewekte vrouw en zorgzaam voor haar 
omgeving. 

Ze hield ervan om er goed en verzorgd uit te zien. Ook 
hield ze van uit gaan en bezocht wekelijks de 
handwerkclub, waar ze menig werkstuk gemaakt heeft. 
Het afgelopen half jaar stond helaas in het teken van 
haar ziek-zijn. Truus onderging het proces gelaten. 
Nadat ze de ziekenzalving had ontvangen op haar 88-ste 
verjaardag leek er een rust over haar heen te komen. Dit 
moment werd voor Truus het begin van rust op weg 
naar het leven naar het hiernamaals. 

Lieve 'Truus, 
Je 6ent niet meer 6ij ons. 

Je 6ent niet meer van ons. 

Jfet fzart, fzaar fzart, dat z01Jaali_in Ciefde voor ons li_fopte. 

<Dat 6eminde en door ons werd 6eminá. 

<Dat sprali_tot ons en fuisterde naar ons. 

<Dat fzart, fzaar fzart, za[ aftijd 6{,_jven ................ . 

In liet liart van ons. 

Wij bedanken u, die met Truus heeft meegeleefd in de 
periode van ziekte en voor de steun en warmte die wij 
in deze moeilijke dagen hebben ervaren. 
Onze speciale dank gaat uit naar de Terminale 
Thuiszorg voor de geweldige ondersteuning. 

Fam. Nijland 
Bewoners en medewerkers 
Aveleijn "de Wiekhof' 

Tubbergen, 31 maart 2006 


