
In dankbare herinnering aan 

Dora Gras-Damhuis 
weduwe van Gerard Gras 

Geboren tn Losser op 15 juli 1918 
Overleden tn Oldenzaal op 20 december 2007 

In de donkere dagen voor Kerstmts is moeder rustig ingeslapen. Een gelo
vige vrouw met een grote verenng voor Maria. Ze is zelfs enkele keren in 
Lourdes geweest. Ze ts nu bij haar Gerard, haar kinderen Manetje en Bennie 
en haar kle•nzoon André. 
Nadat haar man in 1986 was overleden bleef ze nog enkele jaren aan de 
Zweermanstraat wonen, maar het onderhoud van de grote tuin werd een te 
zware opgave. Toen we hoorden dat er tn het centrum van het dorp nieuwe 
huizen voor sentoren werden gebouwd hebben we haar gevraagd of dat niet 
wat voor haar zou zijn Ze vond het maar niks want ze had 40 jaar een leuke 
buurt gehad. We ZIJn gaan kijken en toen ze het hele huis vanaf het begin 
had zten opbouwen wilde ze graag. Ze heeft nog 12,5 jaar aan de 
Kostergaarden een leuk huis gehad en daar naar volle tevredenheld 
gewoond. 
Ze wilde niemand tot last zijn en alle dingen die ze enigszins zelf kon doen, 
deed ze. Als we afgesproken hadden om te komen behangen, had zij het 
oude behang er zelf al af gehaald. 
Toen kwam 26 april 2003. De dag die alles veranderde. Ze kreeg een zeer 
ernstig herseninfarct. Ze was grotendeels verlamd en kon niet meer praten. 
Ze bleef moed houden en lachen. Haar toestand is enkele keren kritiek 
geweest maar telkens kwam ze er weer bovenop. Altijd vrolijk naar iedereen 
toe. Elke dag was er bezoek. Daaruit kun je opmaken dat ze erg geliefd was 
en dat niemand haar was vergeten. De laatste week was ze niet meer bij 
kennts. Op 20 december is ze op een stil moment rustig ingeslapen. 

Moeder, oma, je blijft voor ons onvergetelijk. 

Voor de vele bliJken van belangstelling tijdens haar ZJekte en na het overtij
den van onze moeder en oma betuigen we onze oprechte dank 

Kinderen, kletn-
en achterklemkinderen 


