
Met veel dankbaarheid blijven wij gedenken 

CATHARINA HENDRIKA ROFFELSEN 

Echtgenote van Geert Johannes Dassen. 

Zij werd geboren te Lonneker op 
23 oktober 1920. 

Vol overgave is zij na een ongeneeslijke 
ziekte, gesterkt door de Sacramenten der 

Zieken, van ons heengegaan op 
26 maart 1983. 

Biddend hebben wij in een gezongen Uit· 
vaart op 30 maart afscheid van haar geno

men in de Mariakerk te Enschede. 
In een crematieplechtigheid te Usselo hel>
ben wij haar toevertrouwd aan de Heer van 

alle leven. 

Haar sterven kwam niet onverwacht. Zij
zelf en wij allen waren erop voorbereid. 
Maar toch zullen wij haar heel erg missen. 
Zij had zo'n eigen, onvervangbare plaats in 
ons leven. Altijd aktief, altijd bezorgd, maar 
vooral met veel liefde en hartelijkheid leefde 
zij voor anderen, en vooral voor haar man, 
kinderen en kleinkinderen. 
Samen met vader zorgde zij voor die fijne 
sfeer in het gezin, waarop zij in de laatste 
maanden terecht trots mocht zijn. 

Haar gaaf en sterk karakter bleek vooral, 
toen zij eenmaal wist dat zij ongeneeslijk 
ziek was. Heel bedroefd. maar zonder kla
gen heeft zij dit aanvaard. En ook in deze 
moeilijke periode bleef zij de sterke vrouw 
die zonder vluchten de toekomst onder oge; 
zag. Zij wilde er geen drama van maken, 
want zij was niet graag het middelpunt. 
Maar zij genoot tegelijk van de liefde en zor
gen, die zij van haar man en kinderen dage
lijks ondervond. En het gaf haar grote kracht, 
dat zij het mogelijk maakten om thuis te 
mogen sterven. Nooit zullen wij vergeten 
hoezeer zij ook in deze dagen bleef geloven 
in God. Maria bleef voor haar haar grote 
toevlucht, zij was haar voorbeeld en voor
spreekster in grote en kleine zorgen. ~tet 
overtuiging bad zij tot het einde: ,,Bid voor 
ons, nu en in het uur van onze dood". 
Moeder, heel veel dank voor alles. Wij verge
ten U nooit. Geniet nu van de eeuwige 
vreugde in het hemels Vaderhuis. 
Voor Uw medeleven tijdens de ziekte van 
mijn lieve vrouw en onze lieve moeder en 
oma zijn wij U heel dankbaar. Het was voor 
haar en voor ons een grote steun. 

G.J. Dassen, kinderen en kleinkinderen. 




