


Ter herinnering aan 

Jo Moormann-Damen 
weduwe van Ju/es Moormann 

"22 mei 1913 -1'4 augustus 1999 

Nu onze lieve moeder en oma afscheid nam van 
dit aardse leven, hebben wij het geluk verder te 
mogen leven met de herinnering aan een 
bijzondere vrouw. Moeder was de spil waar veel 
om draaide, haar aanwezigheid bracht sfeer en 
gezelligheid, haar aandacht voor de ander was 
gebaseerd op liefde en respect. 
Moeder had graag mensen om zich heen. Nadat 
vader was overleden vond ze het moeilijk alleen 
te zijn, vooral tijdens de ziekte en het overlijden 
van Ferry heeft ze vader erg gemist. Gelukkig 
wist ze mensen aan zich te binden en zodoende 
was het vaak een zoete inval bij haar. Ondanks 
dat ze niet uit de Achterhoek kwam voelde ze 
zich erg thuis in Groenlo. 
Door de zaak en het actieve sociale leven dat ze 
leidde leerde ze veel mensen kennen en 
ontstonden er waardevolle vriendschappen. Oe 
zorg voor de zaak en haar drukke gezin heeft ze 
goed weten te combineren, met vader vormde ze 
een goed team. 

Haar gezondheid werd gaandeweg zwakker en in 
april 1998 nam haar leven een drastische 
wending toen ze getroffen werd door een ernstige 
beroerte. Uiteindelijk bleek, ook toen ze liefdevol 
opgenomen en verzorgd werd in de Molenberg, 
hoe sterk en blijmoedig ze was. Tot het laatste 
moment had ze een glimlach en een gebaar voor 
ieder van ons. 
Wij zijn heel blij dat we er waren toen moeder op 
die warme dag in augustus afscheid nam van dit 
leven en van ons. Haar geloof in God maakte dat 
ze niet bang was om dood te gaan, bovendien 
ging ze op weg naar vader die ze zo gemist 
heeft. 
Graag willen we iedereen bedanken die er op 
welke wijze dan ook was voor moeder en voor 
ons. de afgelopen jaren en ook nu. Ondanks het 
gemis en verdriet zijn we blij dat moeder haar 
rust gevonden heeft. 
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