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Alles heeft zijn tijd. 

Er is een tijd van vreugde 
Er is een tijd van stilte 

Er is een tijd van treuren 
Er is een tijd van dankbare herinneringen. 

In dankbare herinnering aan 

Geziena Aleida Damhuis - Derkman 

Sinds 29 maart 1965 weduwe van 

Gerard Damhuis 

Zij werd geboren op 23 januari 191 3 op "erve 
Elverman" in de buurtschap Berghum te 
Denekamp en overleed op 21 september 2002 te 
Beuningen. Op woensdag 25 september hebben 
we tijdens de eucharistieviering afscheid van haar 
genomen. Daarna hebben we haar te ruste gelegd 
op het parochiële kerkhof te Beuningen. 

Met grote dankbaarheid zien we terug op het leven 
van Sientje Damhuis - Derkman. Een leven dat in 
het teken heeft gestaan van de zorg voor haar 
gezin en voor de boerderij. In 1947 trouwde ze met 
Gerard Damhuis. Ze kon niet vermoeden dat hij 
reeds in 1965, na een ernstige ziekte zou overlij-

den. Ze bleef achter met drie kinderen. Samen met 
hen heeft ze hard gewerkt om de boerderij draai
ende te houden. 
Ondanks haar vele werk vond ze nog tijd haar 
steentje bij te dragen aan de belangen van 
Beuningen. Jarenlang zat ze in het bestuur van de 
toenmalige boerinnenbond en bezocht ze trouw de 
avonden. 
Sientje hield van gezelligheid. Ze vond het fijn dat 
haar kinderen en kleinkinderen vaak op bezoek 
kwamen. Ze toonde veel interesse en belangstel
ling voor haar kleinkinderen. Ze was een trotse 
oma. Ook onderhield ze een hechte band met haar 
familie. Het wekelijkse koffieuurtje op de woens
dagmorgen sloeg ze nooit over. 
De laatste tijd werd haar gezondheid minder. Haar 
lichaam wilde niet meer. Dankzij de zorg van haar 
kinderen en kleinkinderen kon ze thuis blijven. 
Op 21 september overleed ze. We mogen erop ver
trouwen dat God haar nu thuis heeft gehaald. 

Goede God, wij danken u dat wij deze vrouw, moe
der en oma in ons midden mochten hebben. Nu 
vragen wij U dat zij bij U de vrede en de rust mag 
ontvangen. Ook bidden wij U, dat wij de fijne herin
neringen aan haar mogen blijven bewaren en 
elkaar mogen blijven steunen en bemoedigen. 

Voor uw blijk van medeleven na het overlijden van 
onze moeder en oma zeggen wij u hartelijk dank. 

september 2002 Familie Damhuis 


