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Een moeder en oma 
sterft altijd te vroeg. 

Het maakt niet uit hoe oud 
omdat }e van haar houdt. 

Euphemia Maria Dissel - Damhuis 

sinds 1972 weduwe van 

Herman Antonius Dissel 

Zij werd geboren te Beuningen op 13 februari 
1905. Op vrijdag 23 april 1999 overleed zij in 
het verzorgingshuis Gerardus Majella. 
Op woensdag 28 april hebben wij afscheid van 
haar genomen tijdens de eucharistieviering in 
de H. Nicelaaskerk te Denekamp. waarna wij 
haar te ruste hebben gelegd op het R.K. kerkhof 
van de St. Nicelaasparochie te Denekamp. 

Opgegroeid in een boerengezin van vijf kinde
ren, kenmerkte haar leven zich al vroeg door 
hard werken en dienstbaarheid. 
Op vijfendertig jarige leeftijd trouwde zij met 
vader en verhu•sde naar het "het S•ngraven" 
waar zij , naast de zorg voor haar vier kinderen, 
veel werk op de achtergrond verrichtte. Een 

kleine veertig jaar deelden zij samen met 
(schoon)zuster Manna lief en leed. 
In 1969 is ze samen met het gezin naar de 
Bögelscamplaan gegaan om te genieten van 
een onbezorgde oude dag. 
In 1972 overleed vader, maar gelukkig kwam ze 
n•et alleen te staan. Samen met haar schoon
zus Manna genoot ze vanaf dat moment intens 
van haar klemkinderen. 
Op die wijze gaf ze haar leven weer zin. 
Na het verzorgen en overlijden van Manna gaf 
ze zelf aan graag naar het verzorgingshuis in 
Denekamp te willen. Daar heeft ze de laatste 
acht jaar met veel plezier genoten van alles en 
iedereen om haar heen. 

Bij haar overlijden gaat onze dankbaarheid uit: 
Naar de mensen van "Gerardus Majella " 
en speciaal de verpleegkundigen van de afde
ling Hunenborg " die haar vol liefde en aan
dacht hebben verzorgd tot in de laatste uren. 

Vele goede en dankbare herinnenogen aan 
haar zullen we in ons hart meedragen. 

Voor uw medeleven na het overlijden van onze 
moeder en oma, zeggen wij u hartelijk dank. 

Kinderen en kleinkinderen 

Denekamp, april 1999 


