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Een dierbare herinnering aan 

Lies Masseling 

Zij werd geboren te Oldenzaal op 6 mei 1918 en over
leed, na een liefdevolle verzorging in het Verpleegoentrum 
Twente-Oost, op 11 september 1999 te Oldenzaal. Na 
de gezongen uitvaartviering in de Anton iuskerk op 15 
september hebben we haar te ruste gelegd op de be
graafplaats aan de Hengelosestraat. 

Onze zus. schoonzus en tante, Lies Masseling, werd 
geboren als oudste kind in een gezin van vier kinderen. 
Haar ouders waren Hendrikus Masseling en Johanna 
Cameron. 

ZIJ had een ster1< geloof in God en ging pas op latere 
leeftijd studeren, toen ze 38 was, want zoals zo vaak 
was er geen geld om te studeren en moesten de oudere 
kinderen werken om het gezinsinkomen aan te vullen. 
Toen ze haar studie voltooid had ging ze werken in het 
ziekenhuis en werd hoofdverpleegster in het ziekenhuis 
te Oldenzaal op de afdeling Interne heren. 
Lies heeft tot het laatst toe haar moeder verzorgd. Ook 
was ziJ een vrouw die erg betrokken was bij het gezin 

van haar jongste zus, ze kwam bijna iedere avond wel 
bij hun langs. 
Al tijdens haar actieve loopbaan in het ziekenhuis stelde 
ze zich in dienst van andere mensen. Ze was actief 
voor de Zonnebloem, bezocht mensen thuis en ging 
mee op vakantiereizen 
Zij stelde zich beschikbaar voor wer1<zaamheden voor 
het Oldenzaalse Ziekentridium en waakte zelf bij men
sen wiens leven een einde naderde. Haar helpende 
handen waren steeds weer beschikbaar voor anderen. 

Henny heeft, in de laatste nacht dat hij bij zijn tante 
waakte. het volgende gedicht geschreven. 

Wij blijven altijd aan je denken. 
Hoe je liep, en hoe 1e lachte, hoe je keek. 
Ook je naam blijft aNijd bij ons, 
want van jou, tante Lies. is er geen t.veede. 

En door je naam te noemen 
zullen wij je nooit meer vergeten 
zal je niet voorgoed verdwijnen. 
Ook al krijgen wij nooit meer antwoord 
onze gedachten zullen je niet in de steek laten 

Voor uw blijken van medeleven betoond na het overlij
den van onze lieve zus. schoonzus en tante, danken wij 
u hartelijk. 

De Familie 


