


Een vrome nagedachtenis aan 

HERMAN ANTONIUS DISSEL 

echtgenoot van 

EUPHEMIA MARIA DAMHUIS 

Hij werd geboren 29 augustus 1897 te 
Denekamp. Voorzien van het Sacrament der 
zieken overleed hij 18 april 1972 in het r.k. 
ziekenhuis te Oldenzaal. Op 21 april d.a.v. 
hebben we zijn lichaam te ruste gelegd in 

,-'·, het parochiekerkhof te Denekamp, waar het 
de blijde verrijzenis wacht. 

.Mogen de engelen u geleiden naar het 
paradijs; dat bij uw aankomst de martela 
ren u opnemen en brengen naar de heilige 
stad van het hemelse Jeruzalem, en moogt 
ge daar in vrede de eeuwige rust genieten". 
Zo hebben wij gebeden toen wij afscheid 
namen van onze geliefde man en vader. 
Een afscheid dat ons zwaar valt. want hij 
betekende zoveel in zijn leven voor ons. 
zijn vrouw en kinderen . en voor allen die 
hem kenden en liefhadden. 

Wij weten vanuit ons geloof echter ook 
.dat ons aardse huis wordt afgebroken om 
plaats te maken voor een hemelse woning" . 
Ons leven wordt door het sterven wel ver
anderd. maar niet ongedaan gemaakt. Zo 
hebben w[j in Jezus de gelukkige zekerheid dat 
de dood geen verschrikking is. 

W!i mogen in onze man en vader de 
herinnering bewaren <)ari een zorgzaam en 

goed iemand, die al zijn krachten gaf aan 
de taak waarvoor hij gesteld was ; wij mo
gen God danken voor het fijne en goede 
dat Hij door onze man en vader voor ons 
heeft gedaan. En wij mogen verzekerd zijn 
van het geluk dat God bereid heeft voor 
die Hem liefhebben : ons aller leven is ner
gens veiliger en beter bewaard. 

Mijn lieve vrouw en kinderen : ik ga jul 
lie verlaten . Maar het is geen afscheid voor 
eeuwig. want eens zullen wij weer samen 
zijn . Ik weet dat mijn Verlosser leeft. Be 
waart het geloof en de onderlinge liefde. 
·dat is mijn laatste boodschap. En wij allen 
bidden : Heer, geef hem de eeuwige rust 
in vrede. 

Voor Uw deelneming ondervonden bij de 
ziekte en na het overlijden van onze be 
minde echtgenoot en vader, betuigen wij 
U onze hartelijke dank. 

Familie Dissel 
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