
In dankbare herinnering aan 

GEERT JOHANNES DASSEN 

sinds 1983 weduwnaar van 
Catharina Hendrika Roffelsen. 

Hij werd geboren te Overdinkel op 29 april 1916. 
Op zaterdag 20 maart 1999 is hij van ons heengegaan. 

Biddend hebben wij in een gezongen Uitvaart op 
24 maart afscheid van hem genomen in de kapel 

van het Dr. Ariênstehuis te Glanerbrug. 
In de crematieplechtigheid te Usselo hebben wij hem 

toevertrouwd aan de Heer van alle leven. 

Zijn jeugdjaren bracht hij door in Overdinkel. De eerste 
jaren werkte hij in de textiel. Op 30-jarige leeftijd kwam 
hij als stoker te werken bij het 'Gemeentelijk Gasfabriek 
en Waterleiding' van Enschede. 
Samen met zijn vrouw woonde hij jaren in Glanerbrug 
waar hen vier gezonde kinderen zijn geschonken. 
In Glanerbrug had hij een mooie volière. waar hij vele 
uren mee bezig was. Het meeste genoot hij van de vo
gels die hij zelf gevangen had. 
Zijn laatste werkjaren. bij het pompstation zoals hij dit 
noemde, heeft hij veelvuldig in de natuur kunnen door
brengen. Van deze natuur kon hij zo intens genieten. Hij 
had daarover altijd mooie verhalen wat hij die dag weer 
in de natuur had gezien en meegemaakt. 
1 n 1973 verhuisden ze naar Enschede om korter bij zijn 
werkplek te wonen. Ook hier bleef zijn hart bij de natuur 
en werden er vogels gehouden, la\er kippen en duiven. 

Vele gelukkige jaren heeft hij gekend, vooral toen zijn 
vrouw nog leefde. Groot was zijn verdriet toen hij , in 
1983, afscheid van haar heeft moeten nemen. Hij vond 
de kracht en slaagde erin om alleen verder te gaan. Hij 
haalde zelf zijn boodschappen en zorgde goed voor zich
zelf. Elke zondagmorgen kookte hij zijn potje soep en 
braadde het vlees. 
In zijn schuurtje kon hij zijn creativiteit kwijt. Daar timmer
de hij mooie vogelkooiljes en molens voor zijn kinderen, 
vrienden en kennissen. 
In 1996 bleek dat hij leed aan een ongeneeslijke ziekte. 
Hierdoor kon hij niet langer alleen thuis blijven wonen. Hij 
zag ook zelf wel in dat het zo niet langer ging. Zijn wens. 
om dan de laatste jaren door te mogen doorbrengen in 
Glanerbrug, werd vervuld . 
In het Dr. Ariënstehuis had hij een eigen kamer en kreeg 
hij een goede verzorging. 
De laatste tijd ging het niet zo goed met hem en zijn ster
ven kwam voor ons dan ook niet geheel onverwachts. In 
stilte is hij van ons heengegaan om te mogen genieten 
van het eeuwig geluk, samen met al zijn familieleden en 
vrienden die hem zijn voorgegaan. 

Vader en opa, bedankt voor alles wat je voor ons was. 
Jouw laatste wens is nu vervuld: 
"Rust en vrede heb je gekregen~ 

Voor uw medeleven en belangstelling na het overlijden 
van onze vader en opa willen wij u oprecht bedanken. 

Kinderen en kleinkinderen. 




