
Want Hij die uit de dood is opgestaan,
Hij is het licht der wereld, onze enige hoop;
in onze angst, omdat wij moeten sterven,

troost ons uw belofte
dat wij eens onsterfelijk zullen zijn met Hem.

Gij neemt het leven, God, niet van ons af,
Gij maakt het nieuw,

dat geloven wij op uw woord;
en als ons aardse huis, ons lichaam, afgebroken wordt,

heeft Jezus al een plaats voor ons bereid
in uw huis, om daar voorgoed te wonen.

(Uit prefatie I van de overledenen)



Toen de kinderen wat ouder werden, pakte zij vrijwilligerswerk op. 
Lange tijd is zij actief  geweest voor de KWF en de Zonnebloem, waarbij zij vele 
mensen bezocht. In haar vrije tijd beleefde zij plezier aan zwemmen en volleybal.
 
Dolf  en Trees waren zeer gelovig. Toen Luc zijn roeping volgde om priester 
te worden, was dat voor hen een bron van vreugde. Belangrijk vonden zij ook 
dat de kinderen studies en beroepen kozen met toekomstperspectief. Haar 
kleinkinderen en achterkleinkind vervulden ma met blijdschap.

Na de dood van Dolf  in 2004 hield Trees het geloof  vast. Het gaf  antwoord 
op vele moeilijke (levens)vragen. Ook in de lange jaren dat zij geplaagd werd 
door pijnen waarvoor de medische wetenschap geen oplossing bood, kon zij 
zich toevertrouwen aan Christus en zijn moeder Maria, die voor haar steeds een 
belangrijke steun zijn geweest. Ook de gedachte om na haar dood met Dolf  
herenigd te worden, was tot het eind een troostrijk houvast.

Humor was in het leven van Trees een sterke kracht, die zij tot het laatst liet 
blijken in het contact met haar familie en de verpleging. Zij was vol lof  over alle 
zorg die zij mocht ontvangen van de verpleging en haar huisarts. Op het einde, 
toen zij de controle over aardse beslommeringen los moest laten, liet zij haar 
kwetsbaarheid voluit zien. Nu kon zij zich overgeven, met humor en ’n glimlach. 
Helder van geest heeft zij ook de laatste dagen grote dankbaarheid getoond 
en ieders hart geroerd. Zo is zij uiteindelijk in de dood weggegleden, omgeven 
door haar zonen.

Ma, Adieu.

Wij willen iedereen die zoveel voor moeder heeft betekend hartelijk bedanken.

Kinderen Simons-Rutten

Want ik weet, ik ben er zeker van: mijn Verlosser leeft,
op het laatst zal Hij deze wereld binnentreden. 
En al ben ik nog zo geschonden,
ik zal God zien vanuit dit lichaam. (Job 19, 25-26)

Dankbaar herinneren wij ons het leven van

Trees Simons - Rutten
weduwe van Dolf  Simons

* Nijmegen, 14 november 1926
† Heerlen, 15 mei 2020

Onze moeder was de jongste van zes kinderen. Het gezin ging lange tijd gebukt 
onder armoede als gevolg van de werkloosheid van haar vader na de Tweede 
Wereldoorlog. Deze periode heeft haar leven getekend, hetgeen zich uitte in 
zuinigheid. Na de handelsschool ging zij werken op kantoor bij de Staatsmijnen. 
Ze kreeg verkering en trouwde met Dolf. Toen zij zwanger raakte van Sjef, werd 
zij gedwongen, naar de gewoonte van die tijd, om te stoppen met werken, 
hetgeen zij zeer jammer vond. Dolf  en zij kregen samen vier zonen. Hun vijfde 
zoontje Mark werd dood geboren. Het verdriet dat doodgeboren kinderen in die 
tijd niet werden erkend en anoniem bleven, heeft zij heel haar leven met zich 
meegedragen. 


