
Dankbaar blijven wij denken aan 

JAN HENDRIK DAMINK 

weduwnaar van 
ELISABETH MARIA BERKEL 

Hij werd op 19 januari 1904 geboren 
te Losser. In volledige overgave is hij , 
gesterkt door de H. Sakramenten der 
zieken overleden op 20 juni 1980 te 
Enschede. -Op 24 juni d.a.v. hebben 
wij in een gezongen Uitvaart in de 

H.Geestkerk hem toevertrouwd aan de 
Heer van alle leven, en zijn lichaam 
te ruste gelegd op het r.k.kerkhof te 

Enschede. 

De zeven kinderen , die zo'n vader 
hebben gehad, mogen zich bevoor
recht weten. - Daarom zijn we aller
eerst heel erg dankbaar. 
Samen met moeder heeft vader, ook 
in moeilijke tijden, zich helemaal inge
zet voor zijn gezin. Hij was 'n harde 
werker met een groot doorzettings
vermogen, die weinig vroeg voor zich, 
maar veel van zijn leven gaf aan de 
anderen. Korrekt als hij in alles was, 
was hij een man van wie men op aan 

kon , zowel in zijn werk als in z'n gro
te hobby: de muziek. En dit vroeg hij 
ook van zijn kinderen: doorzetten 
waaraan je bent begonnen. 

Maar tegelijk kon hij volop genieten 
van de huiselijkheid in zijn gezin en 
de gezelligheid van iedere dag. 

Daarom was het in de laatste jaren 
ook zo moeilijk voor hem om moeder 
te moeten missen. Hij was dankbaar 
voor alle steun in deze jaren , vooral 
ook van zijn huisgenote. 

In het laatste jaar werd het hem 
duidelijk dat hij rekening moest hou
den met zijn levenseinde. En zoals in 
zijn hele leven zijn diep geloof in een 
goede God zijn grote houvast was, 
heeft hij vanuit dat geloof zich ook 
overgegeven aan Gods Wil. Hij deed 
dat in het blije besef dat hij weer naar 
moeder zou gaan. 
vader , dank U wel voor alles. Wees 
nu gelukkig in eeuwige vreugde, nu 
samen met haar. 

Voor Uw blijken van medeleven na 't 
overlijden van onze zorgzame vader 
en opa betuigen wij U onze oprechte 
dank. 

Kinderen en kleinkinderen 


