


In dankbaarheid gedenken wij liefdevol 

Geertruida Hermina Josephina 

Kleinhaarhuis - Pol huis 
Truus 

weduwe sinds 29 november 1987 van 
Gerhardus Willem Kleinhaarhuis 

Truus werd geboren in Oldenzaa l op 20 maart 1914 
en overleed op 22 maart 2013, twee dagen na haar 
99' verjaardag. 

Moeder was na het overlijden van vader 25 jaar alleen. 
Maar ze was niet eenzaam. De kinderen, schoonzonen 
en -dochters en de kleinkinderen zorgden goed voor 
haar. Hoe meer ze hulpbehoevend werd, hoe groter 
onze mantelzorg. Daar was ze dankbaar voor en dat zei 
ze vaak. De kinderen waren ook trots op hun moeder. 
Een mooie vrouw en een echte dame. Een moeder 
die het gegeven was om zo ve le jaren moeder te 
zijn. In bijna honderd jaar heeft ze veel meegemaakt. 
Samen met vader waren ze echte ondernemers. 
Er waren jaren dat ze drie kruidenierswinkels bezaten 
en heel hard moesten werken . 

Maar na de vele jaren van grote inspanningen 
kwam de welverdiende rustperiode in hun leven . 
Samen met vader hele middagen wandelen, onder 
andere in het Duitse Blom berg, daar heeft ze nog lang 
van nagenoten . Lekker koken dat kon ze en heerlijke 
nasi en bami gerechten waren haar special iteiten 
en ook haar cake was overheerlijk. Uren kon ze 
zitten lezen . Oude romans van bekende schrijfsters 
las ze soms voor de 2' of 3' keer met plezier. Later 
moesten het wel boeken zijn met GROTE LETTERS. 
De laatste jaren van haar leven was ze als een 
koningin in haar huisje. Ondanks dat ze bijna niets 
meer kon horen en de communicatie via een bord 
en viltstift verliep, regelde ze alles. Ze wist het zo 
te organiseren dat er altijd wel iemand voor haar 
onderweg was met boodschappen, de was of andere 
opdrachten. Wanneer er levensmiddelen voor haar 
werden gekocht van merken die ze niet kende, dan 
moesten die maar geruild worden . Ze bleef dankbaar 
en liefdevol tot het einde. Vo l belangstelling vroeg ze 
bij elk bezoek, over hoe het met ons allemaal ging. 
Wij hebben een goede en lieve moeder, oma en 
oma-oma gehad en zijn daar oprecht dankbaar voor. 

Lieve moeder, wat was je een prachtig mens! 


