
Trees Zonderland-Tolsma



Zij werd geboren in Steele (Duitsland) als vijfde in een gezin 
van zeven kinderen. Haar Friese vader Hendrik Tolsma ging 
begin vorige eeuw als melkknecht, en later melkhandelaar, 
naar Duitsland waar hij trouwde met de Duitse Maria 
Grewe.
Toen ze negen was verhuisde het gezin met een paar koeien 
naar Friesland waar ze gingen wonen op een boerderij op de 
Heide onder St. Nicolaasga. Zij kwam er als duitstalige op de 
lagere school en maakte zich daar het Nederlands en Fries 
snel eigen.
Na de lagere school moest er gewerkt worden. Eerst op de 
boerderij van Beint de Vries op de Rijlst, later helemaal naar 
Greonterp bij Blauwhuis, waar ze bij boer Witteveen een paar 
goede jaren had.
In St. Nyk leerde ze boerenzoon Epke Zonderland kennen.  
Ze trouwden in 1937 en woonden tijdens de oorlog op een 
boerderij in Doniaga, waar ze twee kinderen kregen. In 1946 
verhuisden ze naar Westein, waar ze nog vier kinderen kregen. 
Tien jaar later verhuisde het gezin naar Scharsterbrug naar 
een uiteindelijk eigen boerderij. Twee kinderen overleden 
daar: Domien (4 jaar) en Harrie (18 jaar), gebeurtenissen die 
diepe sporen nalieten.
Vanaf het moment dat hun oudste zoon Huite in 1971 de 
boerderij overnam gingen Epke en Trees steeds dichter bij de 
kerk in St. Nyk wonen. Eerst op de Rijlst en in 1982 in de 
Kerkstraat. Helaas overleed Epke in 1984, maar Trees bleef 
er tot 2007 wonen totdat er noodzaak was naar zorgcentrum 
Doniahiem te verhuizen. In 2009 moest ze nog een derde 
kind begraven: Mieke. Gelukkig vond ze steeds opnieuw veel 
steun in haar geloof. 
We bedanken onze mem, beppe en oerbeppe voor het leven 
en zullen proberen met haar levensenergie verder te gaan.
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Weduwe van
Epke Jan Zonderland († 16-12-1984)

 
Geboren op 7 april 1916 te Steele (Dld)

Overleden op 4 mei 2011 te Sint Nicolaasga
 
 

 
 

 
 

Wij bedanken u voor uw medeleven
en belangstelling

  
 

Familie Zonderland


