


Dankbaar blijven we ons herinneren: 

Geertruida Paulina Vrijkotte 
Roepnaam: Truus 

weduwe van 
Johannes Bernardus Oude Maatman 

Ze werd geboren op 6 september 1917 in De Lutte en 
groeide op in een katholiek en hard werkend gezin. 
Op 16 augustus 1941 trouwde ze met Bernard Oude 
Maatman. Samen kregen ze 4 kinderen. Een zoon 
en drie dochters. De eerste jaren van hun huwelijk 
woonden ze op hun boerderij in Deurningen. 
Na ongeveer 22 jaren werd het boerenleven verruild 
voor een leven in de stad Oldenzaal en kochten ze 
een woning aan de Enschedesestraat. Hier beleefden 
ze vele gelukkige jaren. 
Nadat de kinderen uitgevlogen waren werd de woning 
hun te groot en verh uisden ze samen naar de 
Walgaardenflat in het centrum van Oldenzaa l. 

Hier mochten ze niet lang meer samen zijn omdat pa 
op veel te jonge leeftijd kwam te overl ijden. Moeder 
was toen slechts 55 jaar en het viel haar erg zwaar 
om alleen verder te gaan. 
Na enkele moeilijke jaren vond ze, heel dapper, de 
kracht om het leven weer op t_e pakken en er ook 
van te genieten. Veel fietstochten, wandelingen en 
busreizen maakte ze. Ook van de gymnastiek genoot 
ze erg. Ze deed er alles aan om haar sociale contacten 
te behouden. Moeder was een echt gezelschaps
mens. Inmiddels waren er ook 5 kleinkinderen geboren 
waarvan ze intens genoot. 
Naarmate de jaren begonnen te tellen kwamen ook 
de lichamelijke gebreken. Toen haar benen haar niet 
meer konden dragen en ze aan de rolstoel gekluisterd 
raakte, kon ze niet meer zelfstandig blijven wonen . 
De gang naar het verpleeghu is was dan ook erg 
zwaar voor haar. Ondanks dat de levensvreugde 
door deze gebeurtenissen afnam kon ze van bepaalde 
momenten toch nog intens genieten. 
Op 31 januari 2007 is moeder op vred ige wijze van 
ons heen gegaan. 

Wij zijn dankbaar voor alles 
wat ze voor ons heeft gedaan. 

Rust zacht lieve moeder 

De kinderen, 
klein- en achterkleinkinderen 


