


Op zaterdag 30 april 2016 is Lies Thoma-Verreijt 
thuis overleden in Losser waar ze samenwoonde 
met Wim Melis. 
Lies is altijd een actieve vrouw geweest die 
midden in het leven stond. Dit uitte zich in diverse 
voorzitterschappen en koorlid in het zangkoor van 
de kerk. Eerst in de kerk van Enschede en daarna 
in de kerk van Losser. 
Lies stond bekend als een markante vrouw die 
altijd behoorlijk aanwezig was. 
Vanuit Brabant is ze samen met haar man Ben 
Thoma verhuist naar Enschede, waar ze samen 
een drogisterij runden die ze vanaf het begin 
hebben opgebouwd. Lies was daarin meestal de 
drijvende kracht, die veel regelde en ook veel in 
de winkel aanwezig was. Dit alles naast een druk 
huishouden met drie kinderen. 
Toch was voor haar nooit iets teveel en ze omring
de zich graag met veel mensen en iedereen was 
altijd welkom. 
Ze was ook actief in het bestuur van het kerkkoor 
en was een fervent carnavalsvierder. 
Na de verkoop van de winkel zijn ze uiteindelijk 
in Losser beland waar ze zijn gaan wonen aan de 
Chopinstraat. Ze hebben hier mooie jaren gekend 
met tuin en kippen. 
Helaas werd Ben na enige tijd ziek en is in 1999 
overleden, waarna Lies een moeilijke tijd kende 
omdat ze slecht alleen kon zijn . 
Na een paar jaar leerde ze Wim Melis kennen bij 
de zus van Wim waar ze elke week rummikub 
speelden. 

Met Wim kende ze nog 14 gelukkige jaren, 
waarvan de laatste anderhalf helaas in het teken 
stonden van een verslechterde gezondheid in 
verband met de ziekte van Alzheimer. 
Ze kreeg meer en meer vage klachten en voelde 
zich ook vaak slecht en moe. 
De laatste maanden ging ze na aanvankelijke 
tegenzin toch met redelijk veel plezier naar de 
dagbesteding die 3 dagen in de week plaats vond. 
Vanaf maandag 25 april ging het slechter met haar 
en op zaterdag 30 april is ze thuis in het bijzijn van 
Wim en haar kinderen rustig ingeslapen. 

Namens de familie willen wij u bedanken voor uw 
komst en blijken van medeleven , en ook dank aan 
iedereen die de laatste tijd heeft bijgedragen aan 
haar verzorging. 
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