
Ter herinnering aan 

Fien Versteijne- Damink 

weduwe van 
Harrie Versteijne 

Geboren te Oldenzaal 
4 oktober 1923 

Overleden te Losser 
5 september 2015 

Het ,;al moeite kosten eraan te wennen: Fien is er 
niet meer. \1aar in 011Le gedachten ,;al z ij blijven 
voortleven: Als een opgewekt en goed mens, als 
lieve en Leer bescheiden vrouw. Als een fijne zus, 
schoon7us, tante, vriendin en buurvrouw. Wij allen 
zullen Fien missen en nog veel aan haar denken. 

Fien was het oudste kind uit het grote gezin 
Damink. Toen zij 13 jaar was en de jongste telg van 
de familie was geboren, bleef Fien thuis van school 
om te helpen in de huishouding. Dit heeft gezorgd 
voor een nauwe band onderling. 

Fien is gedurende haar leven vele malen verhuisd. 
Van Oldenzaal naar Barneveld, Coevorden, 
Gennep, Boxtd, Gennep, Soest, Soestdijk, 
Roosendaal, Utrecht, Eindhoven en tot slot naar 
Losser. Fien kon overal goed wennen en ,;e had 
een goed contact met al haar buren en mensen in 
haar omgeving. 

Fien leerde haar Harrie via Lijn zus Dom kennen. 
Ze woonde toen in Soestdijk. Op 16 november 1949 
trad ze met haar grote liefde in het huwelijk. 
Bijna 48 jaren hebben zij van elkaar mogen 
genieten en deelden 1ij vreugde en verdriet. 
Helaas kregen zij geen kinderen, maar dit bracht 
hen wel nog dichter bij elkaar. Ze genoten samen 
van de logeerpartijen van de vele neefjes en 
nichtjes. Dit was altijd een groot feest. 

Het verlies van Harrie, 18 jaar geleden, viel Fien 
zwaar . .'vlet name de laatste jaren hoopte .ce op een 
spoedig wederzien. In elk netjes geordend laatje 
of kastje wat je opent, ligt wel iets van Harrie. 
Zijn bril, zijn horloge, zijn portomonaie en LO ook 
dit gedicht: 

Niemand die het weten kan 
hoeveel ik van je hou. 

Niemand die mij troosten kan 
in mijn verdriet om jou. 

Niemand die begrijpen nl 
hoc vreselijk ik je mis. 

Niemand die beseffen ,;al 
hoe erg die pijn wel is. 

Fien, we moeten verder ,;onder jou, maar je naam 
zal nog vaak genoemd worden. 

Voor al uw medeleven en steun na het overlijden 
van Fien danken wij u heel hartelijk. 

Familie Versteijne en Familie Oamink. 




