
Met veelliefde willen wij blijven denken aan 

GEZIENA SUZANNA DASSEN 

Zij werd op 20 september 1913 te 
Overdinkei geboren. 

Gesterkt door het sacrament van de zieken 
Is zij plotseling van ons heengegaan op 

12 september 1990. 
Na de eucharistieviering in de kerk van de 
H. Maria Geboorte te Losser hebben wij 

haar op 14 september te rusten gelegd op 
het parochiekerkhof aldaar. 

Op 9 november 1935 trouwde ze met Hendrl
kus Jacobus de Wals. 
Al in een vroeg stadium, in 1973, werd een 
opname In St. Maartensstede noodzakelijk. 
Samen zijn ze er geweest tot 1980. 
Na zijn overlijden werd ze getroffen door een 
hartkwaal. Na een Ingrijpende operatie her
stelde zij zich op een wonderbaarlijke wijze. 
Zij werd weer de spil van het gezin. ledereen 
kon biJ haar terecht met al zijn of haar ver
halen en je voelde je veilig bij haar. 
Ze kon horen en zwijgen. 
Zij heeft van haar kamer geen eiland ge
maakt In het huis zelf was ze zeer geliefd. 

Was uiterst aktief betrokken bij alles wat er 
gebeurde en kon daarnaast enorm genieten 
als één van de kinderen haar ophaalde en 
meenam. 
Je deed dat graag omdat je zo van haar hield 
en zij van ons hield. 
De kinderen waren haar hellig en de kleinkin
deren en zeker de achterkleinkinderen waren 
haar trots. 
Gelukkig voor ons hebben wij haar horen 
zeggen dat zij niet bang was voor de dood; 
misschien zei ze dat omdat zij vast geloofde 
In een eeuwig leven. 
In dat grote geloof willen wij haar neerleggen 
In de handen van God. 

Zij moge rusten in vrede. 

Voor uw medeleven In de laatste dagen, voor 
uw belangstelling en aanwezigheld bij haar 
uitvaart en begrafenis zijn wij U zeer dank
baar. 
U bent een echte steun voor ons geweest. 

Haar kinderen, 
kleinkinderen en 
achterkleinkinderen. 


