
Ter nagedachtenis aan: 

TRUUS VOORHUIS, 
die in Oldenzaal werd geboren 8-4-1935. In 
het doopboek werd zij inge~chreven als Geer
truida Johanna. Zij werd op~cvoed rn een ge
zin van tien kinderen. 
In 1954 huwde zij met Horn, Supèr, die door 
een noodlottig ongeval uit het leven ,,erd weg
geroepen 14-12-197 6. 
Truus ontving graag de ziekensakramcntcn en 
stierf zeer rustig, ofschoon erg vermodd en 
uitgeput, 24-10-1978. 
In de :\funa Geboorte Kerk kwamen famtlie 
en vrienden samen voor haar uitvaart en de 
crematie volgde te Usselo 27-10-1978. 

Voor Uw medeleven en belangstelling tijdens 
ziekte en overlijden van moedex, onze oprech
te dank 
Namens de familie: Frits en ~farJOII 

Rla en Henry 
Ooff van Klaveren 

Wat Jong g~~torvcn! Wat _jammer, dat v.1j deze 
levenslustig.:, steeds lachende vrouw nu niet 
meer in om midden hebben Zij betekende 
veel voor Frits en Ria, voor haar fanlilic, voor 
vrienden en kcnmssen: ZÎJ lueld van een open 
gcsprek. ZiJ heeft zich uitgesloofd in haar kor
te levensjaren en zij vocht voor haar leven, 
meer dan dat velen van U weten. Zij was be
zorgd voor iedereen, thuis, op Losserhof en 
ook voor \\ic ziJ maar even ontmoette, maar 
het meest was zij bezorgd voor haar kmderen, 
die zij graag nog langer bij zich had gehouden. 
veel heeft Truus in haar leven moeten ver
,,crken; JUM begon het er op te liJkcn, dat zij 
door een nieuwe vriends-:hap wat meer vreug
de in hatu 11:ven zou ondervmden ... , lcvcm,
crvaren mensen weten, dat d,t op deze wereld 
niet kan. Truus wist dat ook uit haar gt:loofs
overtuigmg Daar vond zij 5teun en daar vid 
zij op terug. God beminnen zonder mcn~CÜJke 
contacten 1s onmogelijk, 
Heer, Truus vrot:g U - ,,wat heb ik toch ge
daan? " 
\\"tlt U nu voor Truus en Harm de rot:, zijn, 
\\aarzij hun toevlucht mogen ~wden? 




