
Een fijne herinnering aan 

Egbertus Aloysius Lussing 
echtgenoot van 

Rudolphina Catharina Damhuis 
Hij werd geboren op 21 juni 1924 te Losser. 
Na een ziekbed overleed hiJ op vaderdag 
en aan de vooravond van z'n vijfenzestig
ste verjaardag op 18 juni 1989 in zieken· 
huis De Stadsmaten 1e Enschede. 
Na de Eucharistieviering in de Maria Ge· 
boortekerk te Losser hebben wij hem te 
rusten gelegd op het r k. kerkhof aldaar 
op 23 juni 1989. 

In het leven van Pa heeft 'de winkel' al
tijd een centrale plaats ingenomen. Reeds 
op jonge leeftijd nam hij de zaak van z'n 
ouders over. Plichtsgetrouw en met een 
enorme vastberadenheid bouwde hij samen 
met Mam de zaak verder uit. 
In de Losserse samenleving was Pa ge
durende de loop der jaren actief in ver
sc ~eidene bestuurlijke functies. Hij deed 
dat altijd met erg veel plezier. Ook van 
de vaste avonden bij de brandweer, de 
schaak - en kaartclub kon hij intens ge
nieten. 
Eenmaal thuis ontpopte hij zich als een 
echt gezelligheidsmens. Vanuit z'n karak
teristieke houding in z'n al even karak
teristieke stoel sloeg h11 alles gade. 
Hij voerde niet het hoogste woord, maar 

de glimlach op z'n lippen verraadde veel. 
Die glimlach legde haarfijn zijn gevoel 
voor humor bloot. De omgang met z'n 
eerste kleinzoon, Berry, was vertederend. 
Hij hield van hem, net zoals hij innig hield 
van alle mensen in z'n directe omgeving. 
Pa vormde, samen met Mam, een ideale 
opa en oma, vader en moeder, schoonva
der en schoonmoeder. Mam is enthousiast 
en uitbundig, Pa meer de rustige, bedaar
de man op de achtergrond. Een man van 
weinig woorden, er ontging hem echter 
niets. Op deze manier vulden ze elkaar 
uitstekend aan. 
Pa, de kracht die je aanwendde om tegen 
je ziekte te vechten, geeft ons de kracht 
om, samen met Mam, verder te gaan. 

Slaap zacht. 
Mam 
Joseé en Paul 
Berry en Elisabeth, Berry 
Nancy en Ton 
Frans 

U allen, die ons bij dit afscheid met Uw 
medeleven en aanwezigheid hebt gesteund, 
zeggen wij oprecht dank. 

'een nieuw leven' 
21 juni 1989 1s geboren: 
Paul, zoon van Berry en Elisabeth, broer· 
tje van Berry, kind van ons allemaal. 


