
Ter nagedachteniS aan 

Herman Damgrave 

Oldenzaal. 6 oktober 2001 

Zo w1llen we m1jn man. vader, schoonvader en opa graag 
in herinnering houden: 

Hij was een echt voorbeeld van wat je in het Twents ·nen 
goe1 n lobbes" noemt. In de buurt voor familie, op ZIJn 
werk, hij stond altijd voor iedereen klaar met raad en 
daad. 
Hij was een man die met veel plezier in het leven stond. 
H1j klaagde nooit en was gauw en met het kle1nste tevre
den 
Als je hem vroeg: ·Herman, ho geet 't er met?' Dan 
antwoordde h1j steevast: 'Wa good'. Zelfs de laatste 
dagen, toen zijn gezondheid al veel te wensen overliet en 
hij moeite had met praten, bleef d1t zijn lijfspreuk. 

Oe kleinkinderen g1ngen ook alhjd graag naar opa. Hij 
was een echte speelkameraad voor ze. De jongens vroe
gen nooit tevergeefs: "Opa, zullen we een spelle~e doen, 
of opa, ga je mee voetballen?" De hele buurt wist het: 
's Zondags, op het speelveldje aan de Berkstraat, daar 
wordt gevoetbald, met opa Damgrave als de grootste 
supporter van zijn kleinkinderen. 

Opa 1S 76 jaar geworden. Tot een jaar of zes geleden 
heeft hij altijd 1n een goede gezondheid geleefd, toen de 
tand des tijds ook aan hem begon te knagen. Het lopen 
en praten gingen steeds moeilijker. In die tijd heeft hij 
veel steun van z11n vrouw gehad, die hem altijd liefdevol 
en met veel toewijding heeft verzorgd. 

Opa Herman mocht altijd graag wat eten en toen we 
wisten dat hij zo ziek was dat 'he nich mer kon better'n". 
zei oma nog toen hij in het ziekenhuis lag: "Ai em zien 
ett'n mer nich ofhoalt, want he moch altied zo gearn 
10pakk'n." 

Opa was ook altijd bl ij als de buren bij regelmaat 
kwamen vragen hoe het met Herman was. Zelfs tot het 
laatste moment hebben ze ons gesteund met hun 
belangstelling. aanwezigheid en opbeurende woorden. 
"Men1ge Jeu zoll'n bliede wen met zukke buur'n'. 

"Herman, pa, opa, jij blijft in onze herinnering 
verder leven Wij nemen afscheid van je in de 
overtuiging dat het niet voor eeuwig is.· 
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