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In dankbare herinnering aan 

TRUUS VAANHOL T 

Zij werd geboren op 30 december 1920 te 
Deurningen en is, gesterkt door het Sacrament 
der Zieken, overleden op 23 april 1986 in het 
Gerardus Majella ziekenhuis te Hengelo (Ov.). 
Op 28 apri 1 1986 hebben we biddend van haar 
afscheid genomen in de parochiekerk te Weer
selo en het crematorium " Twente" te Usselo . 

Truus was van nature nogal teruggetrokken, 
gesloten en gespannen . Deze karaktereigen
schappen hebben er ongetwijfeld toe bijgedra
gen , dat ze niet tot trouwen kwam en bleef 
wonen en werken in het ouderlijk huis te 
Deurningen . 
Liefdevol heeft ze zich daar ingezet, totdat 
iedereen getrouwd was en haar ouders en de 
thuis gebleven broer gestorven waren . 
Met de dood van deze laatste kwam ze toen 
wel alleen te staan in een groot huis en dat 
bracht haar tot de kleinere behuizing in een 

aanleuning-woning van het bejaardencentrum 
"St. Jozef" te Weerselo. 
Het laat zich gemakkelijk raden dat , gezien 
haar aard, de start te Weerselo moeilijk was. 
Doch geleidel i jk aan ging het beter, omdat ze 
steeds meer en steeds nauwer in contact 
kwam met de medebewoners en dan vooral 
met haar naaste, ook uit Deurningen afkom
stige, buurvrouw Arendsen . En hoewel niet 
alle eenzaamheid ermee werd weggenomen, 
heeft ze zeker ook veel vreugde gevonden in 
een kaartclubje en het maken van poppen 
voor de bazar van "het welzijn voor ouderen". 

Plotselinge ziekte en dood, maakten aan dit 
alles een abrupt einde. We vertrouwen er 
echter op, dat het geloof van Truus in de ver
rezen Christus, haar nu, volgens Jezus' eigen 
belofte, volkomen gelukkig voort doet leven 
in het huis van ons aller Vader. 

Voor de vele blijken van belangstelling tijdens 
de ziekte en uw meeleven na het overlijden 
van onze lieve zus, schoonzus en tante, zeggen 
wij u onze oprechte dank. 

De familie. 


