
"Je handen hebben voor ons gewerkt 
Je hart heeft voor ons geklopt 

Je gedachten hebben ons gezocht 
Zoals je leefde ben je heengegaan 
Eenvoudig, zorgzaam en tevreden. • 

t 
Dankbare herinnering aan 

Gesin• Maria Fileher - Damhuis 

meer dan 70 jaar echtgenote van 
Johannes Flscher 

Geboren te Gronau op 27 februari 1902 en na ge
sterkt te lijn door het H. Sacrament der Zieken is 
zij van ons heengegaan op 17 december 1995. 

Na de Eucharistieviering in haar parochiekerk van 
de H. Maria Geboorte te Losser op 21 december. 

hebben wij haar te rusten gelegd bij pa op het 
kerkhof naast de kerk. 

Moeder was met pa het zorgzame middelpunt 1n 
onze grote familie. Sinds het overlijden van pa op 
7 januari 1995 was er geen dag meer van ge
noeglijk samenz~n. Zij miste pa nog elke dag in 
haar nabijheid ook al Wilden wij haar duidelijk ma
ken dat pa er echt n1et meer was. Zij kon en w1lde 
dat niet geloven en aanvaarden. 

Moeder was de hardwerkende vrouw in een ge
zin met 13 kinderen waarvan zij er twee en een 
schoonzoon veel te vroeg moest m1ssen. 
ZIJ was gastvrij en stond altijd voor ons klaar. In 
haar creativiteit was zij groots. Zij was altijd in de 
weer voor ledereen en cijferde zichzelf volledig 
weg. zelfs op haar ZJekbed enkele dagen voor 
haar dood. Lieve Oma, wij hebben U zolang bij 
ons gehad en bewaren de fijnste herinneringen 
aan U, vooral toen U nog met Opa aan de 
Hoo1maatweg woonde. Wat ons opviel was dat u 
ons allemaal zo goed kende, ook toen wij gingen 
trouwden en kinderen kregen. Helaas moest U 
ook een kle~nkmd veel te vroeg missen U ging 
ondanks de grote verandenngen in kerk en maat
schappij met de moderne ontwikkelingen mee. 
Bij alle verdriet dat zij van ons is heengegaan en 
nu weer met pa is verenigd, moeten wij zonder 
haar verder. Er heerst een groot gevoel van 
dankbaarheid en zo willen wij afscheid van haar 
nemen in het vertrouwen dat de Heer van het 
Leven haar eeuwig leven zal schenken. 
Moeder bedankt. 

Voor Uw medeleven en voor Uw aanwezigheid 
bij haar uitvaart en begrafenis zijn wij U allemaal 
zeer erkenteliJk. 

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen 


