
WeeJ goed voor elkaar 

en vergeet mij niet. 



t 
Nooit zullen we je vergeten. 

Onze lieve bezorgde moeder, schoonmoeder en oma. 

Johanna Geertruida Aleida (Lies) Damink-Bos 
Sinds 26 februari 1969 weduwe van 

Johannes Hendrikus Damink 

Ma werd geboren op 5 augustus 1922 te Oldenzaal. 
Op 7 maart 1999 is zij in het Verpleeghuis 

vrijwel onverwachts overleden. 
Na een Eucharistieviering in de Mariakerk te 

Oldenzaal hebben wij haar op 11 maart begeleid 
naar de begraafplaats aan de Hengelosestraat. 

Voor al uw blijken van belangstelling en medeleven die 
wij mochten ondervinden na het overlijden van onze moe
der, schoonmoeder en oma, zeggen wij u hartelijk dank. 

Kinderen en kleinkinderen 

Lieve ma, 

Intens verdrietig zijn wij, nu wij afscheid van jou moeten 
nemen. We hadden je nog zo graag een lange tijd in ons 
midden gehad. Al heel vroeg stond je er alleen voor toen 
pa 30 jaar geleden van ons heenging. 
Je bleef met vier kinderen alleen achter. Nooit heb je ge
klaagd, ook al had je het soms heel moeilijk. 
Ondanks alles bleef je opgeruimd en vrolijk, voor een 
grapje was je altijd te vinden. 
Je verhuisde van de Lossersestraat naar de Lyceumstraat. 
Hier voelde je je al snel thuis, al gauw had je een vrien
denkring in de buurt waarmee je elke dinsdag ging breien. 
Dit was voor jou een groot plezier. 
Genoten heb je van de tijd dat je hier mocht wonen. Twee 
jaar ging dit goed, totdat je geestelijke gezondheid ach
teruit ging. Je werd verward en kon niet meer veilig alleen 
wonen. Er was een plek voor je op de Molenkamp. Zwaar 
was het voor jou en je kinderen om naar het verzorgings
huis te gaan. We hadden zo graag anders gewild. 
Tijdens het verblijf op de Molenkamp nam de verward
heid toe. De verpleging daar kon je niet meer de zorg ge
ven die je nodig had. Je ging naar het verpleeghuis. Altijd 
zei je: "Mooi gebouw van de buitenkant, maar zelf moet 
je er niet wonen." Helaas was er geen andere keus. 
Ondanks de goede verzorging en je plezierige humeur 
moest je steeds meer inleveren en werd je wereld steeds 
kleiner. Een lijdensweg is je bespaard gebleven. In het bij
zI1n van ons allen, ben je rustig ingeslapen. 

Rust zacht. 
We houden van jou! 


