


Liefdevol en dankbaar noemen w ij haar 
naam: 

TREES ,HERBERS 
echtgenote van HENK SCHERPEN 
en moeder van ARJAN . 

Zij werd geboren te Nieuw-Schoone
beek op 19 àugustus 1944. Bij het heilig 
Doopsel ontving zij de namen: Theresia 
Maria. Na een langdurig en moedig ge
dragen ziekte overleed zij te Groningen 
op 13 januari 1983, na gesterkt te zijn 
door de Sakramentele Zalving. Op 18 
januari d.a .v. werd haar lichaam te rus
te gelegd op het parochie-kerkhof te 
Nieuw-Schoonebeek. 

Pijnlijk getroffen door het overlijden 
van Trees, schieten woorden ons te
kort. We weten geen raad met dit ge
beuren. Trees, we missen je, vooral 
Henk en Arjan missen je . 

Trees heeft haar leven geleefd in alle 
eenvoud. Zij heeft voluit geleefd, was 
altijd druk in de weer . Zij was de men
sen zeer nabij, Henk en Arjan, familie, 
kollega's, kinderen, kortom iedereen. 

Haar kijk op het leven kon niet kapot . 
Haar advies klonk en klinkt ook nu nog : 
" Laat je hart spreken in alles wat je 
doet en zegt!" Haar leven was gericht 
op de ander; ze vroeg nooit iets voor 
zichzelf. Haar geloof was haar tot grote 
steun . Vanuit deze overtuiging hoopte 
ze op een voortzetting van haar leven in 
het hiernamaals. Bij ons leeft Trees 
voort als een dierbare herinnering. 

Tussen de dierbare spullen van Trees 
vonden we een briefje met de volgende 
woorden : " Liefde. Liefde vraagt niet, 
liefde geeft; op 'waarom' geen ant
woord geeft - geen 'wanneer' kent of 
'waartoe'. Liefde is nooit levensmoe. 
Liefde rijgt, zonder betalen, waarde
volle bloedkoralen aan het levenssnoer 
van God. Liefde is het gouden Slot". 

Dank u wel voor uw hartelijk medele
ven , voor uw lieve woorden. Ze zijn 
voor ons een geweldige steun om het 
verlies van mijn lieve vrouw en mijn 
lieve mama te kunnen dragen . 
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