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Moeder zijn is alles geven 
Zorgen, lijden, liefde en leven 

Moeder zijn is alles derven 
Alles ... En tevreden sterven 

Ter herinnering aan 

Geertruida Hendrika Theresia 
Monnikhof - Voshaar 

Truus 
weduwe sinds 2001 van Johan Monnik.hof 

Truus werd op 27 juli 1929 geboren te Geesteren en 
groeide daar op. Op zesjarige leeftijd overleed haar 
moeder. Zij was de middelste van vijf kinderen. Haar 
vader hertrouwde, waarna er nog zes broertjes en zusjes 
bijkwamen. Ze ging naar de lagere school in Geesteren, 
waar ze 8 klassen doorliep. Na haar schooltijd hielp ze 
mee op de boerderij. Haar hart ging echter uit naar de 
verpleging. Opa besliste anders. Truus ging in 
betrekking. Ze diende bij diverse families, waarna ze 
uiteindelijk terecht kwam bij familie Timmers in 
Oldenzaal. Truus leerde in die tijd Johan kennen. Vanuit 
huize Timmers trouwden zij op 20 april 1960. 

Losser werd hun nieuwe woonplaats en er kwamen 
kinderen: Edwin en Lyanne. Truus was altijd druk 
bezig, met haar gezin en haar werk. Handwerken was 
haar grote hobby. 

Alle hoogtepunten in hun leven werden uitbundig 
gevierd. Een warm welkom was er voor schoondochter 
en schoonzoon. Zo kwamen ook kleinkinderen op haar 
pad, waar ze erg gek mee was. 

Johan overleed op 3 december 2001. Hoe graag ze ook 
wilde, Truus kon niet meer thuis blijven wonen. Het 
laatste decennium was dementie haar leven binnen 
geslopen en haar zicht werd gaandeweg minder door 
glaucoom. Truus verhuisde naar verzorgingshuis 
"De Klokkenbelt" in Almelo in het voorjaar van 2002. 
Het ging echter snel achteruit. Daarbij kwam dat ze 
Johan vreselijk miste. In augustus 2003 verhuisde ze 
naar unit 2 "De Brug" van verpleeghuis "Eugeria" in 
Almelo. Afgelopen dinsdag 27 juli 2004 vierden wij 
daar haar 75• verjaardag. Ze bleef echter in bed, want ze 
was wat moe door een mogelijke ontsteking. Het bleek 
anders te zijn. Truus was bezig ons te verlaten. Vanaf 
donderdagavond raakte ze in een diepe slaap. Op vrijdag 
30 j uli 2004, omstreeks 14.30 uur, op een wonderlijk 
moment, blies zij haar laatste adem uit. 

Wij hopen dat ze nu bij Johan is. 
We zullen ook haar erg missen. 

Voor het blijken van uw medeleven, die wij mochten 
ontvangen na het overlijden van onze moeder en oma, 
betuigen wij U onze hartelijke dank. 

Kinderen en kleinkinderen. 
Losser, 4 augustus 2004 


