
je blijft in ons leven 
nog steeds zo dichtby· 



t 
Niet klagen, maar dragen, 
en God bidden om kracht. 

ln liefde denken wij aan 

Trees Bauerhuit 
Anna Maria Theresia 

Trees we,ri 30 maart 1958 geboren in Barger 
Compascuum. Na een korte periode van emsti
ge ziekte overleed zij op eerste Adventszondag 
30 november 1997, voorzien van het Heilig 
Sacramelll der Zieken. Op donderdag 4 decem
ber hebben wij afscheid van Trees genomen in 
een plechtige uitvaartmis in de St. Alphonsus
kerk te Slagharen. We hebben haar daama 
begraven op het R.K.-kerkhof a/daa,: 

Trees werd ruim 39 jaar geleden op Palmzondag 
geboren. Toch was ze niet echt een zondagskind. 
In haar leven heeft ze vele momenten van teleur
stelling en verdriet gekend. Door haar sterke 
karakter, strijd- en levenslust, had ze nog altijd 
oog voor het positieve. Ze zei dan ook vaak: ,,Het 
wordt nooit zo donker of het wordt wel weer 
licht". Net begonnen met een nieuwe fase in haar 
leven, werd Trees overvallen door een ongenees
lijke ziekte. Waarom toch? Dat vroeg Trees zich 
ook af. Had God hier een bedoeling mee? 

Het is voor ons mensen niet te begrijpen .... 
Nadat de ziekte zich had geopenbaard, ging de 
gezondheid van Trees snel achteruit. De laatste 
weken was ze steeds omringd door de mensen die 
haar lief hadden. 
Moegestreden overleed zij 30 november 1997, in 
de haar vertrouwde omgeving. 
Op een zondag geboren, op een zondag gestor
ven. De toekomst van de kinderen, Angelien en 
Bart, was haar grootste zorg. 

Wat blijft. 
Wij zijn onze moeder niet verloren, 
daatvoor gaf ze ons teveel. 
\,\,r,r ze ons zei, dat blijft bij OI/S horen. 
Van wat wij zien, is zij een deel. 
Wij komen haar overal tegen, 
in wat we doen, in wat we laten. 
Zij was en blijft voor ons degene, 
van wie het .1poor steed1· ven/er gaat. 

Trees, rust in vrede! 
Onze Vader, wees gegroet. 

Voor uw belangstelling en medeleven tijdens haar 
ziekte en na het overlijden van onze lieve mamma 
en onze lieve Trees, zeggen wij u oprecht dank. 

Angelien en Bart 
Hem1an 
Fam. Bauerhuit 


