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In de armen van haar man en kinderen, is Truus, 
mijn vrouw, onze moeder, oma en omi, na een kort 
ziektebed onverwacht gestorven. 
Wij zijn verdrietig maar denken met veel liefde en 
dankbaarheid aan haar terug. 

Zij was goedlachs, zorgzaam, dienstbaar, 
hardwerkend en erg gesteld op gezelschap.

Truus was de 7e van 9 kinderen van Jan Janssen 
(‘uut-de-kuul’) en Anna Eikholt en groeide op in 
hun boerderij op de Mies. In haar tienerjaren 
ontmoette ze Henk, een vriend van haar broer. 
Na vele jaren verkering, trouwden ze in 1963 toen 
ze in aanmerking kwamen voor een woning. Samen 
met Henk was ze een echte eenheid, zij steunde 
hem op alle fronten en in de keuzes die ze maakten: 
naar het modehuis in de Breedeweg en uiteindelijk 
weer naar de Van Nispenstraat toen Henk manager 
werd bij de KNVB. Ze was er altijd voor haar 

kinderen die voor haar op de eerste plaats stonden.

Nadat Frank en Erika het huis uit waren, werd het 
in huis wat rustiger, maar was Truus erg actief in 
de Madaram vrijwilligers groep, �etsen, gymclub, 
zwemmen en nog veel meer. 

Al snel werd Ruben geboren, haar eerste kleinkind, 
gevolgd door Rincke, Moric, Mats en als laatste 
Sander. 
Alle kleinzonen waren haar even lief, ze heeft 
met allemaal het ‘rondje Groesbeek’ gelopen, 
ging naar de diertjes van Jan van de Ven; zoveel 
herinneringen.

In de laatste jaren van haar leven beïnvloedde de 
slijtage van haar lichaam en herstelprocessen haar 
steeds meer en werd haar wereldje kleiner. Maar 
gelukkig waren daar de goede zorgen van haar 
man en als groot geschenk een achterkleindochter 
Eva.

Wij danken u voor uw medeleven en de kleur die 
u aan Truus’ leven en dat van ons heeft gegeven. 

Henk, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind

Achter tranen van verdriet
Schuilt de glimlach van herinnering


