
Achter je ligt een leven van werken en plicht 
fin jutst dat bepaalde in alles 

jouw eigen gezicht. 
Flink was jij je hele leven. 

moedig ben je tot het einde gebleven. 
Flink wil je nu dal wij zullen zijn 

maar afstand nemen doet ons zo'n pijn. 

Met veelliefde blijven we denken aan 

Alberta Susanna 
van der Meer-Damhuis 

die op 16 november 1922 in Losser geboren 
werd. Zij was 47 jaar gehuwd met 

Hendrik Johan van der Meer, 
die op 27 juli 1999 overleed. Op 20 oktober 1999 
oveneed Zij vriJ plotseling, na voorzien te zijn van 
het sacrament der Z1eken. We hebben haar op 

25 oktober, na de Uitvaartviering in de 
St. Martmuskerk. te rusten gelegd 

in het graf van haar man. 

Nauwelijks dne maanden nadat we afscheid 
moesten nemen van vader, werd moeder plotse
ling emstig ziek. Na enkele dagen is ze in ons bij
zijn heel rustig ingeslapen in haar eigen huls. 
Zonder nog een laatste woord ten afscheid moes
ten wij haar uit handen geven, maar we weten 
haar nu weer b1j vader, die ze zo miste. Moeder 
groeide op als jongste meisje in een groot gezin. 
En toen ze trouwde heeft ze haar moeder nog drie 
jaar lang verzorgd. 

Zorgen voor anderen tekende haar leven. Zo was 
ze er altijd voor haar man, voor haar kinderen en 
kletnkinderen. Zelf leefde ze tn alle eenvoud en 
heel sober. Maar ze had alles over voor een 
ander. De band met haar familie was heef sterk 
en ze hechtte ook aan haar vertrouwde omge
ving, in en rond Losser. Samen met vader maakte 
ze graag fietstochten in het mooie Twentse land. 
Altijd was ze bezig en zo heeft ze voor iedereen 
veel genaaid en gebreid. Daarnaast werkte en 
genoot ze van de tuin. Ze hield van gezelligheid, 
van kaarten samen met familie. De laatste jaren 
heeft ze zich met al haar krachten ingezet voor de 
verzorging van vader en toen dat thuis niet meer 
lukte vond ze dat heel erg. Trouw bezocht ze hem 
dagelijks in het Verpleegcentrum. Het afscheid is 
haar zwaar gevallen, ook al uitte ze haar verdriet 
niet zo. 
Bovenal was moeder. oma een diepgelovige 
vrouw. Nooit sloeg ze over naar de kerk te gaan 
en als dat niet ging luisterde ze naar de kerkradio. 
Na dit welbestede, zorgzame leven mogen we 
haar nu weer verbonden weten met vader, met 
opa. 

Moeder, oma bedankt voor al je zorg en liefde 
voor ieder van ons. 

Rust nu In de Vrede van God! 

We zijn u dankbaar voor uw medeleven, betoond 
tijdens de ziekte en na het overlijden van onze 
zorgzame moeder, schoonmoeder en oma. 

Kinderen en kleinkinderen 


