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In liefdevolle herinnering aan 

TREES MEINDERS - JANSEN 

Op 21 december 1927 is zij geboren te 
Zwollekerspel. 

Na voorzien te Zijn van het H. Sacrament 
der Zieken overleed zij op 27 maart 1997. 

1 April 1997 is zij te ruste gelegd. 

Ze is opgegroeid in een gezin met tien kin
deren op een boerderij. Al op jeugdige leef
tijd bleek ze talent te hebben voor het naai
vak. Bij verschillende gezinnen verrichtte zij 
het naaiwerk. Met een sterke wil die haar 
eigen was bereikte zij het om onderwijzeres 
te worden. 
Begin jaren zestig kwam ze als leidster van 
de padvinders op de boerderij in Tilligte. 
Hier leerde ze vader kennen en ze trouw
den in 1963. 
Toen veranderde haar leven sterk, van ja
renlang voor de klas moest ze nu 's mor
gens tussen de koeien en kalfjes. Ze was 
altijd bewogen in het wel en wee van de 
boerderij en hielp actief mee. 
In haar leven kreeg ze drie gezonde kinde
ren. 
Ze wist wat ze wilde en had een duidelijke 

mening waar ze ook voor uit kwam. Niets 
stond haar in de weg om een ander te hel
pen. Ze was een steun voor haar gezin, en 
voor anderen. Ook kon ze ontzettend ge
nieten van de kleine dingen om haar heen. 
Zo ook van de tuin, wanneer die in het 
voorjaar weer in bloei kwam te staan. Met 
vreugde in het hart zag ze vanuit het keu
kenraam hoe de krokussen, narcissen en 
tulpen achter-elkaar bloeiden. 
Helaas moest ze steeds meer werk uit han
den geven, omdat haar gezondheid haar 
steeds meer in de steek liet. Ondanks alles 
bleef zij opgewekt tegen de mensen om 
haarheen 
"Niet klagen maar dragen• was haar motto. 
Met een rotsvast geloof in onze Lieve Heer 
vond zij de kracht om te vechten tegen de 
ziekte die steeds meer beslag op haar leg
de. 
Dankbaar en blij zijn wij dat ze nu eindelijk 
haar welverdiende rust heeft gevonden. 

Een laatste wens van haar was om ieder
een te bedanken die door hun bezoek en 
blijken van medeleven een steun voor haar 
zijn geweest. 

Bernard Meinders 
Kinderen en kleinkinderen. 


