
Ter herinnering aan 

Theresia Maria Meijs ten Brake 
"Truus" 

weduwe van Johannes Jacobus Meijs 

Moeder werd geboren 
op 22 maart 1920 te Losser. Zij overleed 

op 17 maart 2011 in het MST te Enschede. 
Na de uitvaartviering in de kapel van 

Oldenhove hebben wij haar begeleid naar 
het crematorium in Usselo. 

Moeder is opgegroeid aan de vroegere Hoge· 
boekalerweg in Losser in een gezin van zes kin· 
deren. Op 28 augustus 1943 is zij in het huwe
lijk getreden met Sjaak Meijs en ze kregen drie 
dochters. Met veel plezier woonden ze ruim 40 
jaren aan de Zweermanstraat waar ze van hieruit 
nog geregeld uitstapjes maakten. 
Naarmate ze ouder werden en meer hulp nodig 
hadden kwam toen het moment dat ze samen 
zijn verhuisd naar het verzorgingshuis St. Maar· 
tensstede. 
Na het overlijden van vader pakte ze toen de 
draad weer op en werd ze liefdevol ontvangen 
op de Meerzorg waar ze nog vier jaar heeft ge· 
noten met andere bewoners van uitstapjes, ont
spannings-avonden, schilderen en andere leuke 
bezigheden. 

Elke zondagmorgen bezocht ze nog de kerk
dienst in Oldenhove. Ook heeft ze nog kunnen 
genieten van haar twee achterkleinkinderen. 
Jammer genoeg moest ze de laatste tien dagen 
van haar leven opgenomen worden in het zie
kenhuis. Dit was voor haar een nachtmerrie, ze 
moest en zou weer naar huis, ook om haar ver
jaardag dinsdag 22 maart nog samen te vieren 
met kinderen, kleinkinderen en de twee achter
kleinkinderen. Strijdend en vechtend heeft ze dit 
niet meer kunnen halen en moest ze zich hoe 
dan ook overgeven aan het ziek zijn. Helaas is ze 
na een kortstondig ziekbed toch nog onverwacht 
overleden. 
Opgebaard op haar kamer in St. Maartensstede 
mochten verzorgend personeel en andere me
debewoners afscheid van haar nemen. 
Om toch nog allemaal samen te zijn op haar 
verjaardag 22 maart begeleiden wij haar na de 
uitvaartviering in de kapel van Oldenhove naar 
het crematorium in Usselo. 
Nu wij afscheid moeten nemen van moeder en 
oma zijn wij bedroefd, maar ook dankbaar dat 
wij haar zolang mogelijk in ons midden mochten 
hebben. 

Voor uw aanwezigheid en belangstelling danken 
wij u hartelijk. 

Kinderen, klein en 
achterkleinkinderen 


