


Dankbare herinnering un 

Theresia Bertha Bos-Damink 
"Trees" 

echtgenote van Johan Bos 

Trees is geboren op 26 september 1934 in Oldenzaal als één 
na ,ongste in een gezin van negen kinderen. Ze heeh het 
grootste deel van haar J&Ugd doorgebracht in het Limburgse 
Gennep. Aan deze tijd heeh zij dierbare herinneringen, on· 
danks de moeilijke periode die aanbrak tijdens de Tweede 
Wereldoorlog toen het gezin Oamink geövacueerd moest 
worden. In de jaren Vijftig verhuisde het gezin weer naar 01· 
denzaal, waar Trees onder andere zeer 1ct11f betrokken was 
bij de Gidsenleiding ven de Padvinders. 
In 1959 leerde zij Johan kennen en op 28 juni 1962 is het paar 
getrouwd: de nieuwe woning aan de Tulpstraat in Losser 
werd haar nieuwe thuis. In de jaren die volgden werd ze de 
gelukkige moeder vin twee dochters, die ze met veel zorg en 
betrokkenheid omnngde. 
Samen met haar gezin heeh ze genoten van de vele vakanties 
die ze doorbrachten in Duitsland. Wandelen en genieten van 
de mooie omgeving was voor haar echt vakantie vieren. Toen 
de kinderen groter waren heeh ze samen met Johan vele 
prachtige reizen gemaakt. In Rome mocht ze de Paus begroe· 
ten en "' Israël tred ze in de voetsporen van Jezus mat een 
bezoek aan Nazareth 1n Jeruzalem. Deze reizen hebben grote 
indruk op haar gemaakt en ze vertelde er later nog vaak over. 
Afgelopen voorjaar ging de reis naar Lourdes om de kennis · 
making met deze bijzondere plek na 52 jaar te hernieuwen. 
Ondanks haar lichamelijke beperking heeh ze, mede door de 
goede zorgen van Johan. een onvergeteli1ke reis gehad. Mat 
hernieuwde energie kwam ze weer thurs 
Trees had een rotsvast geloof en was zeer betrokken bij de 
parochie van de Marie Geboortekerk. Ze was lector en meer 

den JO jaar trouw lid van het dameskoor. Met veel plezier 
htth ze al die jaren gezongen en ze vond het vervelend dat 
haar lichaam haar de laatste tijd in de steek lie~ waardoor ze 
geregeld verstek moest laten gaan. Naast het zingen was ook 
het contact met anderen een belangrijke drijfveer om er eens 
lekker uit te zijn. Zingen, muziek en schouwburgbezoek gaan 
waren voor haar een echt uitje. Met Johan en de kinderen 
heeh ze vroeger v1tl opera· en operettevoorstellingen be· 
zochten samen met Johan ging ze vaak naar het theater. 
Trees hield ervan om de natuur in te gaan: De zondagmid· 
dagtripjes naar het Bentheimer Wald, een ritje naar de Hoge 
Veluwe en bijna dageh1ks even wandelen in het arboretum in 
01 Lutte. Daarom vond ze het erg verdneug dat ze haar heup 
brak en vanaf die tijd met alles meer kon ondernemen, ook 
al omdat ze steeds meer last kreeg van astma. Haar wil om 
mob11I te blijven was groot en ze kon els trotse oma toch nog 
vaak genieten van haar drie kleinkinderen. 
In 2008 verhuisde ze samen met Johan naar een nieuw appar· 
tament aan de Meidoornstraat waar ze met heel veel plez11r 
woonde. Ze was erg blij dat Johan haar zo goed verzorgde 
en ze het haar dankbaarheid vaak bll1ken. Ze wilde de ko· 
mende tijd nog veel met hem ondernemen. Helaas werd ze 
zondag 24 oktober 2010 onwel en is ze is ze thuis overleden. 
Ze heeft toch nog de Ziekenzalving ontvangen. Op 29 oktober 
is ze begraven op het kerkhof naast de Maria Geboortekerk 
in losser. 
Hnr rotsvaste geloof geeh Johan en de kinderen de over· 
tu1g1ng dat zij elkaar ooit zullen weerzien. Moge zij rusten in 
vrede. 

Wij bedanken u hartelijk voor alle blijken van belangstalling 
an het medeleven dat w11 mochten ontvangen. 
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