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weer samen" 



In liefdevolle herinnering aan 

JOHANNA MARIA THERESIA 
VAN DER MEER-DAMINK 

Hanneke 
weduwe van Siep van der Meer 

Hanneke werd geboren op 25 maart 1926 te Losser en is, nadat ze 
de "inzegeningen der zieken' had ontvangen, gestorven op 7 
oktober 2009 te Oldenzaal. 

Ma is als jongste van zeven kinderen geboren en opgegroeid in 
Zuid-Berghuizen. Nadat zede huishoudschool had afgemaakt bleef 
ze thuis om haar moeder te helpen in het grote gezin. Ook stond ze 
haar getrouwde zussen regelmatig bij als daar weer een baby was 
geboren. 
Ze leerde pa kennen bij café restaurant Kothman. Ze trouwden op 
27 juni 1953 en bleven bij haar ouders aan de Enschedesestraat 
wonen. Ma verzorgde hen beiden tot het laatst toe. Zelf werd ze 
de trotse moeder van drie zoons en een dochter. Toen er later ook 
nog tien kleinkinderen en zelfs twee achterkleinkinderen kwamen, 
kregen die allemaal een speciaal plekje in haar hart. 

Veel tijd besteedde ma aan de huishouding en het werken op en 
om de boerderij. 
Vooral het inmaken en wekken van groenten en fruit, was iets wat 
ze graag mocht doen. 
Trots liet ze dan de kelder zien met alles wat ze had ingemaakt. 
Naaien was haar grootste hobby, van verstelwerk tot het maken 
van bruidskleding, maar ook de overalls en boerenkielen voor pa. 

Ma genoot van het leven en het samenzijn met pa. We vormden 
een hechte familie, elke zondag kwamen we allen bij hen, en later 
bij ma alleen, op bezoek. Ook voor vele anderen stond bij haar de 
koffie altijd klaar Zo lang het kon gingen we jaarlijks een weekend 
op stap met de hele familie. 
Na ma's herseninfarct en het overlijden van pa, twee jaar geleden, 
is ze niet meer de oude geworden. Voor haar was deze verandering 
moeilijk te accepteren, ze bleef de aardappelen schillen en de 
boontjes pitten, maar met steeds meer moeite. Langzaam werd het 
allemaal minder en moest ze zich berusten in deze situatie Dankzij 
velen hebben we ma tot het laatst bij ons kunnen houden en we 
zijn dankbaar dat haar verder lijden bespaard is gebleven Ze is in 
haar eigen vertrouwde omgeving, omringd door allen die haar 
dierbaar zijn, rustig ingeslapen. 

Voor uw medeleven en blijken van deelneming bij het overlijden 
van onze moeder, oma en overgrootmoeder betuigen wij u onze 
oprechte dank. 

Kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkinderen 


