
Trees Elshoff - Benneker 

Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden, 
Je hebt het zo ontzettend moedig gedaan. 

Wie kan begrijpen hoe je hebt geleden, 
En wie kan voelen wat je hebt doorstaan. 



Trees werd op 18 juni 1946 als tweeflllQ geboren ,n de lutte, 
gesterkt door het H.Sacrament der zieken is zij op 14 februari 
2005 rustig van ons heengegaan. 

Ze is opgegroeid in De Lutle en op 13 jarige leeftijd ging ze 
wetl<en in het ziekenhuis te Losser. Vervolgens is ze bij een 
aantal verschillende gez•nnen 1n de betrekking geweest. Jaren 
later heeft ze de stap genomen om in Duitsland te gaan wonen 
en werken. Ze heeft het altijd erg belangrijk gevonden om 
goede sociale contacten te hebben en dat was dan ook voor 
haar de reden om in Gronau een cursus Duits te gaan volgen 
en op een handwerkcursus te gaan. Na 15 jaar in de Duitsland 
te hebben gewel1<t is ze in 19n getrouwd met Gerhard en 
heeft Gronau verlaten om vervolgens in Losser te gaan wo
nen. Dit was voor haar een hele grote overgang: van het drukke 
leven in de winkel waar ze altijd mensen om haar heen had 
naar het rustige Losser. 

Na twee jaar getrouwd te zijn, ging haar grootste wens in ver. 
vulling en bracht ze een zoon, Bjorn, op de wereld. De zorg 
voor het kind was alles voor haar en dat verklaart dan ook de 
goede en hechte band die ze met Bjorn had. Ze heeft het altiJd 
heet erg jammer gevonden dat ze nooit de kans heeft gehad 
om te studeren. Om roch haar geest te veniken heeft ze, naast 
de opvoeding van Bjom, veel energie gestoken 1n het volgen 
van verschillende cursussen zoals Algemene Ontwikkeling, 
Assertiviteit, Engels en Cultuur. 

Trees heeft het ook altijd erg belangrijk gevonden om haar huisje 
goed schoon te hebben en daar heeft ze dan ook meniQ wr in 
gestoken. Naast het schoonhouden van haar 8IQ8I1 huiS heeft 
ze ook vele jaren bij andere mensen gewerkt om daar het huis 
mOOt schoon te houden. Ook heeft ze jaren als oppasmoeder 

gewerkt wat ze met veel liefde deed. De kinderen betekenden 
alles voor haar. Ze kon albjd goed met mensen omgaan, of het 
nu )OOg of oud was, ze had goede contacten met een groot 
aantal mensen. Ze za. altijd dat heel erg belangriJk is om goede 
vrienden te hebben en de vriendschap die ze met een groot 
aantal mensen had, betekende veel voor haar. 

Alles verliep goed totdat bij hetlaatste uilslapJe. een week· 
endje naar zee, de pjn 111 de rug die later ook naar de benen 
uitstiaalde, begon. Na vele onderzoeken kwam het vreselql<e 
bericht dat ze Lymfeklier kanker had. Door Trees haar posi· 
tieveinstelling is ze niet bij de pakken neer gaan zitten en is ze 
vol goede moed begonnen aan de behandeling van deze ziekte. 
Aanvankelijk leek het erop dat ze de strijd zou winnen. Helaas 
heeft dil niet het geval mogen zijn en dook de ziekte op een 
andere plaatsen in haar lichaam weer op en wel zodanog dat er 
geen sprake meer was van een kans op geneZing. 

Ondanks al deze enorme tegenslagen heeft ze toch nog de 
kracht weten te vinden om te genieten van een sigaretje en 
van haar vele vrienden die haar regelrnalig ophaalden om er· 
gens een bakje koffie te gaan drinken. Ze heeft ontzettend veel 
steun gehad van deze mensen die haar tot de laatste dag op 
kwamen zoeken ol een hartverwarmend kaartje stuurden. 

Het was een oneerlijke stntd d•e ze voerde tegen een ziekte 
die ze helaas niet heelt mogen winnen. 

Voor al uw kaarten, teleloonijes, bezoeken en aanwezigheid 
bij het afscheid van Trees bedanken wij u hartelijk. 
Het was voor ons een grote steun en troost. 

Gelhard 
Btorn en Marieke 


