


Ter nagedachtenis aan 

JOHANNA HENDRIKA WILHELMINA 
DAMHUIS 

weduwe van 
Bernardus Johannes 

Alphonsus Maria van der Vegt 

Zij werd geboren te Losser op 4 juli 1908 en 
overleed, voorzien van het H. Sacrament der 

Zieken, op 23 mei 1997 in het ziekenhuis 
te Enschede. 

Op de verjaardag van haar geliefde echtgenoot, 
die op 19 maart 1957 is overleden, is zij zacht en 
kalm van ons heengegaan. Haar lange leven 
was voltooid. Een leven dat bepaald niet altijd 
over rozen is gegaan. 
Twee van haar kinderen zijn als baby gestorven 
in en direct na de oorlog. En toen haar man vrij 
plotseling uit het leven werd weggerukt, kreeg zij 
alleen de zorg voor haar gezin met acht nog 
jonge kinderen, voor de werkplaats en de winkel, 
waar zij samen met haar man altijd de beste 
krachten aan had gegeven. Dit is ongetwijfeld de 
zwaarste periode in haar leven geweest. Pas 
veel later heeft zij aan haar kinderen 
toevertrouwd, hoe moeilijk ze het toen heeft ge
had. Vooral in de lange nachten waarin zij zo 
alleen was in haar grote verdriet. 
Haar karakter was zo, dat zij daar niet mee te 
koop liep. Zij wilde anderen niet tot last zijn . 

Bescheidenheid, zorgzaamheid en een diep ge
loof, dat waren andere belangrijke eigenschap
pen die kenmerkend voor haar waren . Haar kin
deren en later haar vele kleinkinderen waren al
les voor haar. Zij was bijzonder betrokken bij hun 
lotgevallen en hun lief en leed. En dat gold zelfs 
op latere leeftijd voor haar achterkleinkinderen. 
Voor hen allen was ze een bijzonder lieve oma, 
die ze heel erg zullen missen. 
Ze was echt een gezelligheidsmens. Het meeste 
genoot ze als al haar kinderen en kleinkinderen 
bij elkaar waren . Helaas verhinderden haar 
slechte gezichtsvermogen, haar toenemende 
doofheid en de afasie ten gevolge van een her
senbloeding, dat ze aan de gesprekken kon deel
nemen. 
Kort voor haar overlijden heeft ze ook nog bijzon
der genoten van een hotelbootreis van de Zon
nebloem, die ze met een van haar dochters naar 
Duitsland heeft gemaakt. 
Haar kinderen zijn haar bijzonder dankbaar voor 
datgene wat zij voor hen gedaan heeft. 

Moeder, we zullen je nooit vergeten! 

Wij zijn dankbaar voor de goede en liefdevolle 
verzorging en verpleging in het Dr. Ariënstehuis 
in Glanerbrug en het Medisch Spectrum Twente 
te Enschede. 

Namens de familie zeggen wij hartelijk dank voor 
uw medeleven. 


