


ACHTER MIJN TRANEN VAN VERDRIET 
SCHUILT DE GLIMLACH DER HERINNERING 

AAN MIJN LIEVE VROUW 

Theresia Berendina Euphemia ten Vergert 

echtgenote van Johannes Antonius Beumers 

Zij werd geboren op 22 maart 1933 en overleed plotseling op 
1 maart 2003 te Lonneker. Op 5 maart vond, na een plechtige 
uitvaartviering in de parochiekerk van de H. Jacobus te 
Lonneker, haar crematie plaats te Usselo. 

Trees groeide op in het mooie kerkdorp Lonneker in een gezin 
van zes kinderen en had een gelukkige jeugd. Zoals toen 
gebruikelijk, moest men na het verlaten van de school gaan 
meehelpen in de huishouding thuis en bij anderen. Zo heeft zij 
gewerkt in een slagerij en hulp verleend in vele gezinnen 
binnen de familie waar hulp nodig was. Wie haar leven wil 
samenvatten in een paar woorden komt tot de volgende 
omschrijving: "zorgen voor de ander". Dat loopt als een rode 
draad door haar leven. Zij trok zich de zorgen en verdriet van 
anderen heel sterk aan en leefde met hen mee. 

Ze leerde Johan kennen en zij trouwden op 8 januari 1957. 
Hun huwelijk bleef helaas kinderloos. De toenemende zorg 
voor elkaar maakte hun huwelijk tot een unieke verbintenis. Zij 
bleef niet bij de pakken neer zitten en ondernam vele activiteiten. 
Brixen in Thale in Oostenrijk was hun geliefde vakantieplekje 
waar ze 35 jaar achtereen hun vakantie doorbrachten. De 
natuur was haar grote liefde. Samen brachten ze vele uren 
wandelend en fietsend in de natuur door. Op zondagmorgen 
op de fiets naar De Lutte, daar de H. Mis bijwonen en na het 
genot van een kop koffie, door de natuur huiswaarts. Ze was 
een gezelligheidsmens wat tot uiting kwam in hun gezamenlijke 
deelname aan kaartclubs. Haar creativiteit l(l'lam tot uiting in 
het bloemenschikken en het maken van driedimensionale 
kaarten. Ze maakte prachtige dingen. 
Met al te rigoureuze ontwikkelingen in de k0r:: had ze moeite. 
De liturgie zoals die eerder werd gevierd $pra:; haar rn3er aan. 
In haar godsdienstige leven nam de Maria-verering een centrale 
plaats in. Dit resulteerde onder andere in reizen naar de 
bedevaartsoorden Lourdes en Kevelaer. Verdriet, zorgen en 
ziekte van hun beiden zijn ook hun niet bespaart gebleven. Ze 
was enorm bezorgd en angstig om het welzijn van haar Johan. 
Nietsvermoedend kwam er echter plotseling een einde aan 
haar leven. 
Moge zij na dit welbesteed leven de vreugde delen in het Huis 
van de Hemelse Vader waarin ze zo diep geloofde. 

Moge zij rusten in vrede. 

Voor uw belangstel ling, medeleven en uw aanwezigheid zeg 
ik u hartelijk dank. 

Johan Beumers. 


