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Truus 

echtgenote van Hendrikus Maria van den Berg 

Zij werd geboren op 7 november 1915 te Boskamp en 
overleed op 20 maart 2002 in streekziekenhuis " Hel 
Spinaal" le Zutphen na een kortstondig ziekbed. 
Tijdens de Eucharistieviering op 25 maart hebben wc 
afscheid van haar genomen en haar daarna uilgelcide 
gedaan en te ruste gelegd bij haar man Hein op de 
begraafplaats naast de parochiekerk van de H. Willi
brordus te Olburgen. 

,,Een sterke 1•ro111,; wie ;;al haar vinden?" 
( Spreuken 31) 

Mama was altijd ruimhartig en bescheiden en wilde 
niemand tot last zijn. Altijd was ze goed gehumeurd 
en tevreden met de kleine dingen om haar heen die 
kleur gaven aan haar leven. Voor iedereen stond ze 
open en had ze een luisterend oor. 
Zij was ons dan ook zo nabij en dierbaar. Plotseling is 
ze uil onze wereld weggevallen. 
Na papa ·s overlijden in augustus 1999 vond ze in 
zorgcentrum "Maria Poste]" een nieuw thuis waar ze 
in lens genool. Ze had het er reuze naar haar zin en dat 
was aan alles te merken! Ze werd dan ook liefdevol 
verzorgd door een toegewijd team: ze was gek met de 
"zusters". ,.De meisjes van Maria Poste!"' noemde ze 

het stel wel eens gekscherend. Aan alles kon je mer
ken hoe dankbaar ze was voor hun goede zorgen. 
Ze bloeide weer helemaal op. begon weer met haar 
grote hobby hel borduren, nadat een geslaagde oog
operalie haar daar weer toe in staat stelde en de laatste 
tijd breide ze zelfs weer wollen sokken aan de lopen
de band. waarvan ze hel patroon nog vast in haar 
hoofd had. 

Haar hele leven heeft in het teken van dienstbaarheid 
gestaan: op de boerderij in Oldeneel verwrgde zij in 
de naoorlogse jaren liefdevol haar schoonouders tol 
aan hun dood. heeft ze de kinderen grootgebracht en 
was zij tijdens het boerenwerk een steun voor haar 
man Jlein. 
Toen hun 1.oon Jan het bedrijf overnam, vonden ze 
beiden een stekje in Ittersum, niel ver van de boer
derij. Het bedrijf, dat door Jan en Yvonne voortvarend 
werd voortgezet, moest echter wijken voor de stads
uitbreiding van Zwolle. 
Het bedrijf verhuisde naar Olburgen. Mama en papa 
verhu isden mee en kwamen opnieuw dicht bij de 
boerderij te wonen. 
Met mama's gezondheid ging het op een gegeven 
moment niet zo goed: zij kreeg een lichte beroerte en 
moest daardoor een aantal activiteiten noodgedwon
gen opgeven. bijvoorbeeld het koken: wie herinnert 
zich niet de heerlijke maaltijden die ze allijd bereidde 
en hoe ze er zichtbaar van kon genieten als iedereen 
aan tafel heerlijk zat te smullen? En wie herinnert zich 
niet de onovertroffen eigengemaakte krokelten bij de 



borrel als er weer eens iets te vieren viel in de fami
lie? 
Hun laatste stek samen was een bejaardenwoning in 
Steenderen. Ze konden er zelfstandig wonen. zij het 
met een beetje hulp. 
Toen papa's gezondheid ineens sterk terugliep en hij 
voor verzorging moest worden opgenomen in zorg
centrum "Maria Poste!", was het heel fijn dat er voor 
mama ook een kamer vrij kwam. zodat zij in zij n laat
ste dagen dicht bij hem kon zijn. 

Nu zij niet meer bij ons is, voelen wij een grote leeg
te om ons heen. 
Wat bl ijft zijn de vele, warme herinneringen aan een 
sterke, dienstbare vrouw. een vrouw met humor, een 
vrouw uit duizenden. Mama wc zullen je missen. 

Bedankt dar u er allemaal was. maar vooral dat wij 
samen rond mtmw mochten zijn. 
Dank aan allen die meeleefden. 
Her deed ons goed. 

Familie Van den Berg . 

.. De hwtsre adem uir je hart, 
kleine stroom van liefde, 

het is voorbij, ach heremetijd, 
wat een leegte, war een verdriet. " 




