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Met grote dankbaarheid denken wij terug aan 

Geertruida Johanna Francisca 
Siemerink 

Truus 

wed uwe van 

Antonius Hermanus G runder 
'foon 

Zij werd geboren op 4 december 1912 in een groot 
gezin op de "Fluss hoeve" aan de Reinin ksweg te 
Deurningen. 
Op jonge leeftijd verloor ze haar vader en samen met 
haar broers en zussen moes t er worden aangepakt op 

de kleine boerderij. 
1-f.aar hele leven stond in het teken van eenvoud, goed heid 

en bezorgd heid. 
Ja ren hee ft ze gewerkt in Hengelo b ij fi eemaf. Op 
15 februari 1947 trouwde ze met Toon G rund er. Ze 
gingen wonen op de Paasbcrg in De Lutte, waar op 
3 fe bruari 1949 H erman geboren werd . 
Toen werd het leven ineens anders. Veel helpen bij 
fami lie en buren waar ook een kleine werd geboren. 
Tevens werkte ze in de huishouding bij familie Ter Kuile 
op de Paas berg. Overal waar hulp nodig was , was 
Truus, ook al moest ze er op de fiets naar toe. 

Zorgzaam ,vas ze ook thuis voor Toon en H erman. 
Alles moest er altijd goed uitzien. Maar de gezondh eid 
lie t het ,vel eens afweten. Na 45 jaar û jn ze verhuisd 
naar de Sparstraat in Oldenzaal, waar ze samen nog 
fijne jaren hebben gehad. H elaas kwam ook hier een 
kink in de kabel. Vader overleed na een kort ziekbed op 
15 februari 1997 de dag dat ze 50 jaar getrouwd waren. 
Op 6 januari 2002 brak ze haar gezonde heup en op 
6 mei 2002 werd ze opgenomen in Verzorgings huis 
Gcreia, waar ze liefdevol werd verzorgd . 13ijna 5 jaar 
heeft ze hier mogen wonen . ln deze ti jd was de was 
voo r Henriëtte, waar moeder heel trots op was . Ze zei 
vaak: "Doe dus altied good mien wic ht." Ook op 
afdeling G was ze het "omaatj e" voor de verpleging en 
de vri jwilligers. 
N ie t ze uren en klagen was haar motto. Op 
zaterd agmorgen 27 januari 2007 is ze plot se ling 
ingeslapen, in de nabijheid van en liefdevol omringd 
door haar verzorgers. 

"H et is goed", zo was haar gezegde steeds. 

Moge zij rusten i11 vrede. 

Voor uw blijken van belangstelling die wij mochten 
ontvangen na het plotseling overlijden van mijn moeder 
en schoonmoeder zeggen wij onze hartelij ke dank. 

Herman en H enriëtte G runder 


