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Zoveel moed getoond 
Zo intens gestreden 
Niet eens voor zichzelf 
Lief de was haar reden 



In dankbare herinnering aan 

Sigrid Renate Dahlhaus - Benölken 

Zij werd geboren te Gronau, Duitsland, 
op 13 mei 1943. 

Zij overleed thuis te Losser op 9 maart 2004. 

Sigrid was enige dochter en groeide ondanks de 
Tweede Wereldoorlog erg onbezorgd op. 
Ze bezocht de school voor kappers en heeft haar 
beroep altijd met heel veel plezier uitgeoefend. 
Uit haar eerste huwelijk kreeg ze één dochter. 
In 197 5 begon ze een heel nieuw leven samen 
met Hubert, haar man. Zij verhuisde met hem 
naar Nederland waar het voor haar erg wennen 
was. Tevens kreeg ze er twee kinderen bij uit 
Huberts eerste huwelijk. Voor haar waren zij als 
haar eigen kinderen. Zij kreeg nog een dochter en 
dat maakte haar leven compleet. Zij heeft vele 
gelukkige jaren gehad. 
Haar vriendelijke en vrolijke aard werkte 
aanstekelijk op haar omgeving. 
Voor haar vijf kleinkinderen was ze de oma van 
de chocola. 

De diagnose van haar ziekte tweeënhalf jaar geleden 
was een keerpunt in haar leven. Ze moest ervaren dat 
ziekte ook de sterkeren onder ons doet bezwijken. 
Zo is het leven maar het viel haar moeilijk te 
aanvaarden. 
Sigrid verzette zich met heel haar innerlijke kracht tegen 
de gedachte ziek te zijn. Ze vocht tot de laatste minuut. 
Haar standvastigheid en doorzettingsvennogen maakten 
het haar bijzonder moeilijk alles uit handen te moeten 
geven en erin te berusten dat de ziekte de overhand 
kreeg. 
Haar man en kinderen niet meer met haar liefdevolle 
zorg te kunnen omringen, stemde haar erg verdrietig. 
Vele jaren zorgde ze voor ons. 
Vol vertrouwen vragen wij aan God of hij nu voor haar 
wil zorgen. 
Ze zal altijd in onze herinnering blijven als degene die 
ons veel vreugde en geluk gebracht heeft. 

Voor uw belangstelling en medeleven tijdens de ziekte 
en na het overlijden van mijn innig geliefde vrouw, onze 
zorgzame moeder en oma danken wij u hartelijk. 

Hubert Dahlhaus 
Astrid 
Tanja 
Mark en Monique 

Mikki, Maud 
Karen en Christan 

Luuk, Joep, Flint 



Een moeder sterft altijd te vroeg, 
al wordt zij nog zo oud. 

Je bidt dat God haar sparen zal 
omdat je van haar houdt. 

Maar als de dagen knellen gaan 
zij ziek wordt, moe en benauwd. 

Bid je dat God haar halen zal 
omdat je van haar houdt. 


