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Een dankbare herinnering aan 

Gerard Damink 

echtgenoot van Truus Benneker 

• 10 september 1945 t 19 oktober 1998 

Ik heb_ een vriend verloren, mijn vriend, mijn maat, 
met wie 1k alles heb gedeeld. Meer dan 29 jaren 
hebben we alles samen beleefd, onze vreugden 
gedeeld en ons verdriet bij elkaar uitgehuild. 
Je was geen man van veel woorden; je bleef liever 
wat op de achtergrond. Je hebt genoten van je 
sport: voetbal, volleybal, klootschieten en later ook 
tennis. Je hebt genoten van de natuur; niet alleen 
er_gens op vakantie maar ook vlak bij in "jouw bos" 
b1J Veanterman, waar Je samen met mij en met 
Andre van alle jaargetijden genoot van Gods 
oneindige scheppingswerk. 
Genoten heb je ook van je tuin vol bloemen en 
struiken, van het schilderen en onderhouden van je 
huis. 
Met enthousiasme heb je gewerkt als boekhouder. 
Daarin was je zeer accuraat en stelde hoge eisen, 
niet alleen aan Jezelf maar ook aan je collega's. In 
de contacten gaf dat wel eens moeilijkheden, want 
Je nam geen blad voor de mond. 
H_et was niet eenvoudig voor jou om je zienswijze 
b1J_ te stellen; men moest je met daadkracht over
tuigen! Hoe vaak ben je niet 's avonds laat nog 

even naar je kantoor gegaan, hoeveel uren 
"onzichtbaar" gewerkt ? 
"C3een woorden maar daden", dat paste uitstekend 
b1J JOU. Jouw geloof lag niet op je lippen; je liet het 
zien door voor anderen wat te doen, belangeloos 
klaar te staan. En dat niet alleen voor vrienden, 
buren en bekenden maar ook ontelbaar anderen. 
En altijd weer belangeloos. Je kennis van zaken of 
Je gereedschap of je lichaamskracht nam je mee 
om anderen _ergens mee van dienst te kunnen zijn. 
Moeder Maria nam een aparte plaats in jouw leven 
in; kaarsen uit Lourdes stonden vaak te branden 
vooral in de laatste,. moeilijke periode van je leven'. 
Met alle energie die Je bezat heb je gevochten 
tegen_ de slopende ziekte; nog steeds wandelend 
door Je geliefd.e bos, hopend op een gunstig her
stel. Ik ben bl1J dat 1k Je tot het eind thuis liefdevol 
heb mogen verzorgen; tegen jou, die zoveel voor 
mIJ heeft betekend heb ik zo - óók met daden -
kunnen zeggen, dat ik zielsveel van je hield. 

Ik_ zal je __ niet meer zien wandelen, je zult mij niet 
vrnmdel1Jk 1Vu1vend meer groeten, maar je zult wel 
alt1Jd b1J mI1 bliJven zoals je was: eerlijk, oprecht, 
belangstellend en bereidwillig. 
Zó zul je niet alleen bij mij, maar bij velen blijven 
voortleven. 

Voor_ uw steun, medeleven en belangstelling tijdens 
de z1ekt_e en na het overlijden van Gerard, dank ik 
u hartelijk. 

Truus Damink - Benneker 


