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In memoriam. 

011s moeder, oma Dini Fiselier-1\tfettemich 1wrd gebomz Ie Losser 
op 6 juli 1920 JPaar ze op 22Jan,ge leeftijd trouwde met vader 
f ohc111 I'iselier, het echtpaar kreeg 8 kinderen die deels opgroeiden 
in het bovenhuis van Ma111r.1 v.d Os, hier recht tegmover de Maria 
Geboorte kerk, daarna verhuisde mm naar de Gro,rausestraat te 
Losser, waar de overige 3 kinderen geboren u,erden, om vervofge11s 
in 1960 uiteindelijk in Enschede hu11 werkzçi111e Jaren verder uit 
Ie bouwen. f\-a de pensionering trok men teru,,g naar de 
/ ,11/ters!raa! in Losser en na het overlijdm van vader uilei11delijk 
naar de Kostersgaarde,,. Hier heeft Moeder nog een achttal jaren 
mei veel plezier gewoo/l(L 
Nadat haa,·gezondheid lat{f!,zaam te wensen overliet, verhuisde 
ze 11iteindel!jk naar Zor;_gcenlrum Oldenhove, afd Oelermars, 
1vaar zjj haar stek, na em gewe1111i1{gsperiode van een paar weken, 
opnieuw gevonden leek te hebben. Helaas kon ze er niet lang van 
ge11iete11, ze overleed vrij plotseling op di11sd°'g 6 juni 2012 i11 de 
armm van de verz.orgers van de afd. Oeler7nan 
1Woeder was een !';_orgzame en vrome vrouw die altijd voor haar 
naaste omgeving openstond e11 die een warme he/01{1!,Stelling had 
voor alles en iedereen in haar nabijheid. 

lf;7e hehhen op 11 juni 2012 i11 het Crematorium Enschede, Ie 
Usselo, van haar qftcheid gemmen e11 hopen en vertrouwen dat ze 11u 
met haar ge lief de man Johan en de owrige overleden.familie/eden in de 
Hemel van de Vader gelukkig is. 

lvfam het ga je goed . ....... .. 
wij zullen altijd aan je blijven denken en van je blijven houden. 

Bedankt Nlam. 

Mam, 
Heel langzaam gleed je bij ons vandaan 
In het begin wil je er als kinderen niet aan 
Maar dan komt het moment 
Dat je niet alles meer herkent 
Ineens heb je het in de gaten 
Moeder zal je langzaam gaan verlaten. 

Een moeder en oma om van te houden 
Niets was haar te veel je kon altijd op haar bouwen, 
Steeds verder groeide je bij ons vandaan 
In jouw ogen blijkt steeds vaker een traan. 
Maar tussendoor ook steeds die lach, 
Tot het moment dat je het niet meer weet 
En steeds meer dingen om je heen vergeet. 

Je was een moeder en oma die iedereen zich zou wensen 
Betrokken bij alles wat er gebeurde er waren nooit geen grenzen 
Verhalen van kinderen, klein - en achterkleinkinderen 
Altijd bleef je aandachtig luisteren 
Tot een stemmetje in je hoofd ging fluisteren 
Dat het allemaal niet meer ging 
Wat vond je dit ontzettend moeilijk 
Maar je bleef optimistisch want zei je: 
"er is toch niets aan te doen" 
Met jouw humor konden we er samen tegenaan 
Met altijd weer die lach maar ook die traan 

Mam, oma Dini bedankt voor alles wat je ons gegeven hebt 
Hier kunnen wij op verder leven met al ons verdriet 
Wij houden van je en vergeten zullen we je zeker niet 
Dag Mam rust in vrede. 

Mogen wij u hartelijk danken voor uw belangstelling, 
uw kaarten en blijken van waardering bij het overlijden 
van ons moeder mevr. Dini Fiselier-Metternich. 




