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In dankbare herinnering aan 

Theresia Gezina Meijerink 
Trees werd geboren te Lonneker op 1 augustus 
1934 en is, na voorzien te zijn van het H. Sacrament 
der Zieken, overleden op 7 juli 2008. Op 11 juli 
daarop volgend is zij begraven op het R.K. kerkhof 
van de St. Jacobus de Meerdere te Lonneker. 

Als dochter uit een middenstandsgezin van 
7 kinderen wist Trees van jongs af aan de handen 
uit de mouwen te steken. Haar aangeboren 
dienstbaarheid kwam haar goed van pas in haar 
leven. 
Ze was attent, belangstellend, gastvrij. Trees stond 
altijd klaar voor anderen. Ze was de drijvende 
kracht thuis aan de Lonneker Molenweg, waar 
ze woonde en haar ouders verzorgde, naast haar 
werkzaamheden in verschillende modezaken in 
Enschede. 
Zij hield van de Twentse taal, gewoonten en humor, 
dit vaak omzettend in pakkende gedichten. 
Trees was veelzijdig, zij genoot van concerten, 
klassieke muziek en zang, zij speelde citer. 

Was actief in het kerkkoor, gymnastiek en in de 
tuin, fietste en wandelde graag, daarbij genietend 
van de natuur; dit plezier deelde zij graag met 
anderen. 
Als buurvrouw, tante en zus hoorde Trees 11 jaar 
lang bij het gezin van Herman en Riet, op de 
nieuwe zakenlocatie aan de Voortsweg, waar ze 
lief en leed deelde en tot grote steun was. 
Trees hield van haar famil ie. Soberheid en eenvoud 
sierden haar, onrecht kon ze furieus bestrijden. 
Een verraderlijke ziekte maakte aan dit moois een 
abrupt einde. Zonder te klagen heeft ze de realiteit 
hiervan ingezien en kunnen aanvaarden, daarbij 
gesterkt door het H. Oliesel. 
Tot het laatst toe was zij helder van geest, ad rem 
en heeft afscheid van haar dierbare familie kunnen 
nemen. Zoals Trees heeft geleefd, zo is zij in alle 
rust en eenvoud gestorven. 
Trees onze lieve zus, tante en vriendin zag alleen 
het goede in de mensen en hield zich vast aan een 
diep en rotsvast geloof. 
Moge God de Almachtige Heer haar opnemen in 
zijn hemelse Rijk. 

Voor het medeleven en het aanwezig zijn na het 
overlijden van Trees zijn wij u erg dankbaar, het 
was voor ons een grote steun. 

De Famil ie 




