


Een dankbare herinnering aan 

Trees Leemreize - Hegeman 
weduwe van Jan Leemreize 

Geboren te Vragender op 5 november 1928 en 
overleden, na voorzien te zijn van de ziekenzalving 
op 29 januari 2001 in hel SKB te Winterswijk. De 
viering ten uitvaart vond plaats op 1 februari in de 
parochiekerk van de H. Calixtus te Groenlo. Daarna 
hebben we haar te ruste gelegd op de r.k. begraaf
plaats te Groenlo. 
Ze groeide op in een gezin van 12 kinderen. Ze was 
als kind veel ziek maar had een gelukkige jeugd. Ze 
was pienter en haalde goede resultaten op school 
maar verder leren was er in die lijd niet biJ. Ze 
trouwde op 20 augustus 1958 met vader en ging 
inwonen bij de boerderij op 't Zand in Lichtenvoorde. 
Daar had zij ook de zorg voor opoe en opa Leemreize. 
Er kwamen drukke 1aren. Op precies de derde 
trouwdag werd het derde kind geboren. Er volgden 
er nog drie. Eefwerd geboren met een hartafwijking 
en dat bracht veel zorgen met zich mee. 
Eind jaren zeventig kwamen er zorgen om de boer
derij. In 1982 verhuisde men naar Voor-Beltrum. Al 
snel raakte moeder vertrouwd met haar nieuwe 
omgeving. Nadat de kinderen allemaal een eigen 
plek hadden gevonden dacht ze samen met vader 
een goede oude dag te hebben. Ze waren beide heel 
actief, ieder op z'n eigen manier. Moeder trad veel 
naar buiten. Ze genoot van allerlei activiteiten: de 
K.P.0., de kerk, de handwerkclub, de familie-

b11eenkomsten, uitstap1es en de jaarlijkse vakanties 
met de zussen. Ook was ze erg creatief, menigeen 
van ons heeft een doosje, tasje, zeepje of kleedje 
dat door haar gemaakt is. Ze had een brede inte
resse. ze las veel, was belangstellend en betrokken. 
Ze maakte zich nog verdienstelijk bij de oppas
centrale. Dit ging totdat vader ziek werd. 
Toen kwamen er hele moeilijke jaren. Moeder heeft 
vader intens en liefdevol verzorgd, tot aan het einde 
kon vader thuisblijven. Gezien hoe zij altijd in het 
leven stond, dachten we dat moeder zich wel door 
deze moeilijke periode heen zou slaan. Het ging 
echter na vaders overlijden in juni 1997 steeds 
moeizamer met haar. Dit kwam mei name doordat 
ze de ziekte van Par1<inson kreeg. Steeds moest ze 
weer inleveren en diverse ziekenhuisopnames volg
den. Toch dachten wiJ dat er de laatste maanden wat 
acceptatie kwam, het ging namelijk best goed met 
moeder. Of was het de moeheid en het innerlijke 
verdriet dat de overhand nam? Het is niet te beschrij
ven wat het ziek zijn en het overlijden van haar zoon 
Eef met haar deed. Daar schieten woorden in tekort. 
Wij hadden allen niet verwacht ook haar al zo snel te 
moeten missen. In de gedachte dat ze nu bij vader 
en Eef is troosten we ons. 

Langs deze weg bedanken we iedereen voor het 
medeleven en de belangstelling in de afgelopen 
periode. 

Kinderen en kleinkinderen Leemreize. 


