
Met veel liefde en bewondering 
willen wij blijven denken aan 

TON DORSSERS 
sinds 1971 echtgenoot van 

SUZE DIJKHUIJS 
en vader van Norman. 

Ton werd op 23 april 1930 te Maas
bree geboren. Gesterkt door het sa
crament van de zieken is hij van ons 
heengegaan in het midden van de Ma· 
ria -meimaand, 15 mei 1991. 
Na de Eucharistieviering op 18 mei 
hebben wij hem te rusten gelegd op 
het kerkhof van de H. Maria Geboorte
parochie in Losser. 

Wij kennen Ton, als een man met een 
sterke wil en een grote zorg voor ons. 
Deze twee onvergetelijke eigenschap
pen hebben liJn sterven getekend. Hij 
wilde b1j ons blijven om voor ons te 
kunnen blijven zorgen. Ook al werd hij 
drie jaar geleden door een slopende 
ziekte getroffen, hij is nooit slachtof. 
Ier geworden van zijn kwaal. Samen 
met elkaar zijn wij tot het uitertste 
gegaan. En ook al zal de leegte die 
nu ontstaan is, ons leven verder teke· 
nen. toch konden wij vrede hebben 

met zijn sterven. Het was het einde 
van een lange lijdensweg ; maar graag 
spreken wij ons geloof uit, dat ons 
overeind heeft gehouden , wij mogen 
voor altijd leven. 
Ton was reëel genoeg te weten dat 
hij veel te jong van ons afscheid zou 
moeten nemen, maar hij hoopte dat zijn 
sterven zou vallen in de meimaand, 
ook Maria had een grote plaats in zijn 
leven. 
De herinneringen aan hem zullen ons 
de toekomst in dragen en kracht geven 
om ook zonder Ton het leven weer zin
vol te beleven. 
Hij moge, na zoveel lijden, rusten in 
vrede. 

Voor uw aanwezigheid bij Zijn uitvaart 
en begrafenis, alsmede voor uw mee
leven in al die maanden er voor, zijn 
wij U zeer dankbaar. Met name den
ken we vol waardenng aan de liefde
volle verpleging in Oldenhove. 
Velen van U zijn voor ons een grote 
steun geweest. Wij zijn U daarvoor 
zeer erkenteliJk. 

Suze 
Norman 


