
Een f11ne herinnenng aan 

Rudolphlna Catharlna lusslng-Damhuis 

weduwe van Egbertus Aloysius Lussing 

Z1j. werd geboren op 28 november 1928 1n Losser. Na een 
Ziekbed overleed ziL op 20 februari 1998 thuis, omnngd 

door haar kinderen. Op 25 februari 1998, de 41e trouwdag 
van papa en mama. hebben wij afscheid van mama 

genomen met een gezongen uitvaart in de 
H. Maria-Geboortekerk, waarna wij haar te rusten hebben 

gelegd op het R.K.·kerkhof in Losser. 

Hetleven van mam laat ztch onmogelijk samenvatten in een 
kort vernaai. Daarvoor was de intenstteil en de energie 
waarmee ze haar leven leefde qewoonweg te groot. 
Begrippen die in haar levensloop in 1eder geval niet mogen 
ontbreken zijn haar liefde voor ~inde ren en dieren, zelfstan· 
digheid, creativiteit, gezelligheid. haar charmante persoon· 
hjkhetd en haar betrokkenheid voor de medemens. 

Reeds op 20-jange leeftiJd, na het overliJden van haar vader, 
diende mam in het gezin Damhuis al heel wat zorg op ztch te 
nemen. Het was een vanzelfsprekendheid dat zij die taak, als 
é6n van de oudsten, op zich nam. 
De invulling die zij er echter aan gaf getuigde van veelliefde 
en gedrevenheid. D1ezelfde begnppen kenmerkten ook de 
zorg voor haar etgen gezm. Pàp kon actief zijn in de ver· 
scheidene bestuuntjke functies omdat mam op de achter· 

B
rond het gezin draéllende hield. 
aarnaast hielp ze met veel plezier in de winkel waar ze kon. 

Ver!' aardagsfeesten, maar ook Kerstmis en Pasen werden 
me alle geldende tradities gevierd. Niets was haar teveel. 
Alle voorkomende werkzaamheden verrichtte zij: van het 
bakken van oliebollen tot het omspitten van de tuin. helpen 
met schilderen en behangen, kinderkledmg maken, lid ZIJn 
van de oudercommissie Een dag leek voor mam meer dan 
24 uur te bevatten. 

Na het overlijden van pap en nadat "de winkel" was geslo· 
ten pakte mam voorzichlig weer de draad van het leven op. 
Ftetstochten in de zomer, familiebezoekjes, muziek luiste· 
ren, olieverven, aquarelleren, 3d·knippen, veel had haar 
belangstelling. 

De kleinkinderen gaven een geheel eigen dimensie aan haar 
leven. Berry j.r. Paul en Ruben kwamen dagelijks voor een 
praa~e bij oma Rozanna en Luuk verheugden zich op de 
donderdag als oma kwam oppassen en lekl<er met hen gmg 
wandelen en ijsjes eten. Voor Anne·Lotte en lsabelle was 
het feest toen ze weer lekker dicht bij oma konden wonen. 

En toen was je plotseling zeer ernstig ziek, zo'n levenslustig 
iemand, dat was onvoorstelbaar voor ons allemaal. Na de 
eerste operatie waren de vooruitzichten heel gunstig en heb 
1e een schitterend. jaar geleefd. Na de tweede operat1e kwam 
het fatale bericht 
Er was veel moed en kracht nodig om dtt ziekbed te door· 
staan, maar jij maakte het voor de mensen in je omgeving 
gemaf<llelijk, ondanks je lijden bleef je belangstelling voor je 
omgevmg houden 
Talloze bezoekjes. telefoontjes, kaarten en bloemen mocht je 
ontvangen, geweldig 

Mam, de kinderen waren dol op je. DoorJ'e geduld. je inle· 
vingsvermogen, je gevoel voor humor en e gezelligheid die 
Jç, altijd wist te ereeren zul je voor ons altijd een voorbeeld 
ZIJn 

WiJ zullen die prachtige hennoenogen intens koesteren. Wij 
sluiten je voor altijd in ons hart. 

Dag lieve mama en oma, rust zacht. 

Josée en Paul, Berry en Elisabeth, Nancy en Ton, Frans en 
Anouschka 
Berry, Paul, Ruben. Rozanne, Luuk, Anne-Lotte, lsabelle 

U allen, die ons btJ dtt afscheid met Uw medeleven en aan· 
wazigheid hebt gesteund, zeggen Wil oprecht dank. 


