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Een onvergetelijk mooie tijd wordt een lieve herinnering. 

Truus Hemmelder - Reerink 

26 januari 1948 - 27 mei 2008 

Geboren aan de Beusemkolkweg te Tilligte Het jongste 
meisje binnen het gezin Grote ondeugd, zoals ze zelf 
soms vertelde, ze had overal plezier in. Ze trouwde op 
23 mei 1969 met Gerrit Hemmelder en ging wonen op de 
boerderij, ze kreeg er op die jonge leeftijd al meteen een 
heel gezinsleven bij. Met haar nieuwe thuisfront aan de 
Hooimatenweg 2, was Truus bijzonder tevree. 
Haar zelfstandige leven, haar wens kreeg vorm, ze werd 
boerin en dat waardeerde ze enorm. 

Zorgzaam, optimistisch, met een missie en veel liefde 
stichtte ze haar eigen gezin. Ze kreeg drie gezonde 
kinderen, hiervoor was ze heel dankbaar. Haar positieve 
levenshouding en onvoorwaardelijke liefde was voor de 
mensen om haar heen een intens gebaar. 

De huwelijken van haar kinderen, de komst van de 
kleinkinderen, de bouw van het nieuwe huis en de mooie 
tuin . Verdriet en geluk, ze heeft het allemaal beleefd. Haar 
nieuwe rol: Oma Truus, ze vond het prachtig wat een 
kleinkind allemaal geeft. 

Truus gaf niets om een kast vol kleren, dure sierraden, of 
verre reizen. Truus kon genieten van kleine dingen en om 
deze bescheidenheid willen we haar prijzen. Haar naaste 
familie, de dieren op de boerderij, de vogeltjes in de heg dat 
maakte haar blij. 

Een onvergetelijke mooie tijd, een lieve en kostbare herinnering. 
De prachtige woorden die ze na haar Ziekenzalving tot ons 
sprak, geven ons de kracht om verder te leven. 

Ik heb altijd gebeden 

dat wanneer één van ons wat mocht overkomen 

dat ik dat dan maar moet Zijn 

Ik heb een heel gelukkig huwelijk 

en 3 gezonde kinderen 

Ik ben heel blij dat onze ouders vredig zijn gestorven 

Ik heb 60 goede jaren gehad 

en wanneer het dan zo moet zijn 

dan heb ik er nu vrede mee 

Lieve vrouw, moeder en oma van 

Gerrit Hemmelder 
Monique en Raymond Steghuis 

Lise, Si/la, Desi 
Sandra en Jurgen Scholte Lubberink 
Luc en Carolien Hemmelder 

Tilligte, 31 mei 2008 
Hooimatenweg 2 


