


In dankbare herinnering aan 

<Truus Scfiasjoort-Scfiuüe 

sinds 8 december 1986 
weduwe van Gerard Schasfoort 

Truus werd geboren op 24 augustus 1923 
in De Lutte. Gesterkt door het H. Sacrament der 

Zieken is zij op 25 juni 2016 overleden. 

Als vijfde uit het gezin van negen kinderen bracht 
Truus haar jeugd door in de Lutte. Na haar schooltijd 
ging ze in betrekking in Oldenzaal bij familie Holtel. 
Hier heeft ze enkele jaren met veel plezier gewerkt. 
Uit haar gelukkige huwelijk met Gerard vanaf 1951 
zijn vier kinderen voortgekomen; Johnny, Marian, 
Harry en Carla. Ze was een trotse oma van tien klein
kinderen en negen achterkleinkinderen, waarvoor ze 
regelmatig een dasje heeft gebreid. 

Truus hield enorm van zwemmen. Ze heeft dit tot 
haar 86e gedaan, al ging het met de jaren wel wat 
moeizamer. De hele familie keek uit naar het jaar
lijkse uitje, waarop de verjaardag van oma groots 
werd gevierd op de karting-baan in Oldenzaal. Dit 
was een van de vele momenten waarvan ze intens 
kon genieten. 

iedere zondagmorgen kwam de hele familie bij el
kaar in het ouderlijk huis, waarbij oma in haar eigen 
stoel nippend aan een wijntje knikkend toekeek op 
het gezellige samenzijn. 

Truus was erg gesteld op haar eigen huis en tuin, 
helaas ging haar lichamelijke gesteldheid zodanig 
achteruit, dat ze op 3 april 2015 haar vertrouwde 
omgeving moest verlaten waarna ze liefdevol is op
gevangen in verpleeghuis Gereia. 

Truus heeft erg genoten van de muziek, lichamelijke 
activiteiten in het verpleeghuis en ook van de uurtjes 
zwemmen in het zwembad in Denekamp. Bij Gereia 
stond ze bekend als een lieve vrouw met aandacht 
voor anderen en altijd in voor een lolletje. 

Tot haar laatste adem heeft ze intens van het leven 
genoten, voor zover dit nog kon. 

Moeder, bedankt dat je er altijd voor ons was. 
De groeten aan pa! 

Veel liefs van ons allemaal. 

Voor uw blijk van medeleven en uw aanwezigheid bij 
haar uitvaart zijn wij u allen heel dankbaar. 

Familie Schasfoort 


