
In dankbare herinnering aan 

NICOLAAS GERHARDUS DASSEN 
(Klaas) 

Geboren op 2 augustus 1920 te Losser, is hij 
overleden op 29 juli 1995 . 
Op 1 augustus d.a.v. namen we afscheid van 
hem in de uitvaartdienst, gehouden in de kapel 
van hel Dr. Ariënshuis te Glanerbrug, waarna 
de crematie plaatsvond in Usselo. 

Klaas was een lieve man. 
Met deze woorden zouden we kunnen volstaan 
om te zeggen wie hij was . Want, ondanks zijn 
beperkingen door zijn handicap was hij nooit 
opstandig. Altijd was hij dankbaar voor de 
mensen rond hem die hem verzorgden. Het 
grootste gedeelte van zijn leven heeft hij bij 
An111e en Kobus gewoond , die toen ook voor 
hem zorgden. De laatste jaren echter woonde 
hij op het Ariënstehuis en ook daar was hij 
dankbaar voor de mensen die hem verzorgden. 
Maar ook voor de mensen die hem regelmatig 
kwamen bezoeken. Zijn broer die hem dagelijks 
bezocht en dan samen met hem een borreltje 
dronk. Van al deze dingen kon hij intens genieten 
en was hij blij met de aandacht die hij kreeg . 

Een dankbaarheid die hij ook uitdroeg , want 
op (oom) Klaas deed je nooit tevergeefs een 
beroep. Als je hem nodig had dan was hij altijd 
bereid om je te helpen. Dankbaarheid die hij 
ook toonde . want zondags had hij voor de 
kinderen van zijn broer steeds een "kwartje" 
waarvoor ze zich dan iets mochten kopen . Het 
lijkt zo weinig zeggend. maar voor hem was 
het de manier om zijn dankbaarheid te uiten. 
Ondanks dat hij gehandicapt was, was hij ook 
altijd bezig met zijn hobby 's het knutsei'en of 
met het spelen van muziek op z'n orgel. Zijn 
enthousiasme voor de muziek was iets waarin 
hij ook anderen wist te stimuleren. De laatste 
jaren toen zijn gezondheid wat minder werd 
zocht hij steeds vaker zijn vertier voor de tele
visie. We weten ook dat hij een gelovige man 
was, regelmatig ontving hij op z'n kamer de 
ziekencommunie en zocht hij hierin kracht. 
Dankbaar voor al wat hij ons heeft gegeven 
zullen we hem blijven herinneren als een man 
om van te houden . En wij bidden God, dat hij 
hem, nu hij gestorven is, zal belonen voor al 
wat hij voor ons heeft betekend. 

Wij danken u voor uw medeleven na het over
lij_den van mijn broer en onze oom 

Familie Dassen . 


