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Nooit vragend, nooit klagend 

Ben Je uit onze handen gegleden 
maar in ons hart houden wij je vast. 

In dankbare herinnering aan 

Geertruida Maria Visschedijk 

Zij werd geboren op 11 april 1912 te Beuningen. 
Zij ontving de Ziekenzalving en is op 31 oktober 
2001 overleden. Na de gezongen uitvaart op 3 
november in de parochiekerk hebben we haar 
lichaam te ruste gelegd op het kerkhof in 
Beuningen. 

Truus Visschedijk zal in onze herinnering blijven 
voortleven als een zorgzame en bescheiden 
vrouw, die haar hele leven heeft gewoond in haar 
ouderlijk huis aan de Beverborgsweg. 
Dat plekje, haar geboortegrond was haar zeer 
dierbaar. Zij genoot van het werken op de boer
derij, van het omgaan met het vee. De laatste 
jaren was ze zeer gehecht aan haar trouwe vier
voeter Lady, die niet van haar zijde week. 
Haar leven stond in het teken van zorgzaamheid 
voor haar broers en zus, die ze lot hun dood heeft 
verzorgd. Arbeidzaam heeft ze geleefd. Alles 
moest er netjes en verzorgd uitzien. Niet alleen in 
huis, maar ook buiten op het ert werd alles netjes 

bijg~houden. Zelf wilde ze er ook graag verzorgd 
u1lz1en. 
Ze was een hartelijke vrouw, die genoot van de 
bezoeken, die vele vrienden en bekenden haar 
brachten. Alti jd had ze de koffie klaar en men 
kwam niet weg zonder eerst iets te hebben 
gedronken. 
Truus was een gelovige vrouw. Maria nam een 
belangrijke plaats in in haar leven. Trouw luisterde 
ze naar de kerkradio. Zo bleef ze betrokken bij het 
parochiegebeuren. Elke maand kreeg ze de com
munie thuis. 
Toen ze na het overlijden van haar broer Hendrik 
alleen op de boerderij achterbleef, kwamen André 
en Nicolien bij haar wonen. Samen bouwden ze 
een nieuw huis. Hierin heeft ze nog bijna 6 jaar 
met veel plezier mogen wonen. 
Toen haar gezondheid minder werd was thuis 
wonen niet meer mogelijk. Ze ging naar het ver
pleeghuis te Denekamp. Daar overleed ze. We 
mogen erop vertrouwen dat God, die zij altijd zo 
trouw gediend heeft, haar nu thuis heeft gehaald. 

Goede God, wij danken U dat wij deze vrouw in 
ons midden mochten hebben. Nu vragen wij U dat 
zij bij U de rust en de vrede mag ontvangen. Ook 
bidden wij U, dat wij de fijne herinneringen aan 
haar mogen bewaren en elkaar mogen blijven 
steunen en bemoedigen. 

Voor uw blijk van medeleven na het overlijden van Truus 
Visschedijk zeggen wij u hartelijk dank. 

Uit aller naam: Fam. Hampsink 


