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Een fijne en dankbare herinnering aan 

Truus Wonniger 

weduwe van Henk Altena 

Zij werd geboren op 28 februari 1920 in de 
Lutte. Op 18 mei 1995 is zij plotseling gestorven 
op haar kamer in de Molenkamp te Oldenzaal. 

. Wij hebben afscheid van haar genomen tijdens 
een Eucharistieviering in de Drieëenheidskerk, 
waarna we haar gebracht hebben naar haar 
laatste rustplaats op het kerkhof aan de Hengelose
straat. 

Wat een consternatie onder de bewoners van de 
Molenkamp en vooral bij haar tafelgenoten, 
toen bekend werd, dat Truus dood op haar 
kamer was aangetroffen. 
Zij woonde er nog zo kort en ze vond het zo 
prettig in dit huis. 
Moeder was altijd een werkzame vrouw, met 
zorg voor haar kinderen en vee l zorg ook voor de 
tuin, voora l de moestuin. Na het plotselinge 
overlijden van vader in 1984 miste ze de energie 
om verder te gaan. 

Haar li chaam raakte in de loop van deze jaren 
op. Maar ze bleef helder van geest en had nog 
voldoende spirit om te luisteren èn te praten. 
Truus had een we lluidende stem, volume ge
noeg om overal in de eetzaal te kunnen horen 
wat aan haar tafe l onderwerp van gesprek was . 
Ze had ook nog kracht genoeg om tafelgenoten 
te helpen. Ze was behulpzaam en vriende lij k. 
Op deze manier geef je ook vorm aan je geloven. 
Nadat ze rond haar 53-ste jaar haar rijbewijs nog 
haalde, en dit gebeurde in één keer, kon ze nog 
meer gen ieten van de natuur. 
Maar ook die interesse nam af. Belangstelling 
voor haar kleinkinderen heeft moeder altijd be
houden. 
Wij geloven dat ze nu bij vader is. Gelukkig met 
hem herenigd. 
Wij zijn dankbaar voor haar zorgzame leven . 
Wij zijn blij, dat we voor haar konden zorgen . 

Wij zijn u dankbaar voor uw meeleven bij het 
overli jden en de uitvaart van onze moeder en 
oma. 

Kinderen en kleinkinderen. 


