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Als dankbare herinnering aan 

FEMIE DAMHUIS 
echtgenote van JAN HOLLINK 

Zij werd geboren te Losser 24 december 1938. 
L~ overleed in "Stadsmoten" te Enschede 31 
augustus 1986. Na een Eucharistieviering in de 
Parochiekerk te Glanerbrug 4 september 1986, 

hebben wij voorlopig afscheid van haar 
genomen. 

Goede God en Vader, rond het sterven van mijn 
.oevo vrouw en onze goede moeder, gaat een 
storm van vragen door ons heen: waarom zij. 
waarom nu al, waarom bij ons, waarom .. . 1 
Antwoord krijgen we niet, vragen blijven, ons 
verdriet Is groot. Want zij was "helemaal moe
der' ' voor ons. Zij hield het schip van ons ge
zin In de goede koers, al kon z!J niet meer met 
kracht meeroeien. Onopvallend en vanzelfspre
i<end was zij altijd aanwezig, bezorgd, vol be
langstelling en met liefdevolle aandacht. Tot in 
de kleine details was zij met hart en zlel, met 
gevoelige liefde voor ons actief bezig. Daar
naast was zij ook voor anderen behulpzaam. 
In de dagen en uren van angstige spanning wa
ren haar telkens herhaalde woord: "We hebben 
het aamen goed gehad, we hebben het goed 
gedaan!" Maar ook: "Het kaarsje ie op, het 
fampjo gaat uit!" Uit deze woorden welen wij, 
dat zij bewust, met groot verdriet en toch dank
baar afscheid nam, dat zij In vrede zich heeft 
toevertrouwd aan U, haar God. Schepper en 
Vader Deze overtuiging Is ooi< voor ons een 
troost 

Naast liefde koesteren wij ook een groot res
pect voor haar: zij was sterk van geest, zij be
sefte wat haar te wachten stond en heeft lang 
a 1 leen gevochten ZIJ stelde ons telkens weer 
gerust en wilde ons sparen; zij klaagde nooit; 
met en voor ons bleef zij plannen maken voor 
de toekomst. 
Wij zijn dankbaer, dat wij haar in de loatste 
weken hebben mogen helpen In haar strijd. 
Door alles heen blHf zij vertrouwen op U, 
onze God en Vader, zij vond steun en levens
kracht In haer geloof. Voor haar wes de Eu
charistie een grote krachtbron en deze weldaad 
gunde zij ook ona. 
Wij mogen trots zijn op zo'n sterke vrouw en 
moeder . 
Wij vragen U, goede God, dat wij ons b lljvend 
aan haar voorbeeld spiegelen. 

H. Maria, moeder van Jezus Christus, 
bid voor heer en voor ons allen. 

Voor uw blijken van medeleven bij het overlijden 
van mijn lieve vrouw en onze zorgzame moeder. 
zeggen wij U onze hartelijke dank. 

Glanerbrug, september 1986 
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