


Ter dankbare herinnering aan 

Trees Bäumer 

Zij werd geboren te Goor 12 februari 1937, waar 
ze dezelfde dag werd gedoopt in de parochie
kerk van de H. H. Petrus en Paulus. Haar ouders 
stelden haar onder bescherming van de heiligen : 
Theresla, Bernedetie en Maria. 

Trees was een zorgenkind, zeker voor haar moe
der. tot haar plotseling overlijden op Palm-zon
dag 23 maart 1975. De kerk mocht haar op haar 
sterfbed nog tekenen met de olie van de zieken
zalving. 
Op 26 maart hadden we haar voor het laatst in 
ons mldden tijdens de viering van de H. Eucha
ristie, waar we de blijde boodschap van Jezus 
Christus mochten horen dat Trees nu voor altijd 
bij God is en meer dan ons nu ervaren mag 
wat de verrijzenis van Jezus betekent. 
Hierna hebben we haar lichaam te ruste gelegd 
op ons parochieel kerkhof. 

Trees was het mlddelpunt van het gezin het zon
netra in huls. Haar moeder heeft vele zorgen ge· 
had over haar, zeker hoe het in de toekomst zou 
gaan. Toch heeft ze ook veel levensvreugde aan 
haar beleefd. ZIJ bracht een sterke binding thuis. 
Haar broers en zusters hielden veel van haar. 
Trees die zelf geen zorgen kende, was zeer mee
levend met anderen. Vooral tijdens de ziekte van 
haar vader was zij steeds in zijn nabijheld en 
hielp hem liefdevol. 
lezen was haar hobby. ZIJ had dan ook een 
grote verzameling boeken. 
Trees hield van gezelligheid en verheugde zich 
op elke verjaardag in familie of kennissenkring. 

Haar geheugen liet haar op dit punt nooit In de 
steek. 
Trees wij zullen je missen maar vanuit ons ge
loof weten wij dat je nu altiJd gelukkig bent me: 
vader bij God. 
D'!ar zijn wij ook bliJ mee. Wil God vragen dat 
we jou in je levensblijheld blijven gedenken. 
Bid voor je moeder en voor alle mensen, waar 
van jij hield en die van jou hielden. 

RUST IN VREDE' 

Voor uw blijk van medeleven, 
ondervonden na het overlijden 
van onze lieve Trees, 
zeggen wij u onze hartelijke dank. 

FAM. BAUMER 


