
In dankbare herinnering aan 

Marie Kortemeier Damhuis 

Ze werd geboren op 27 april 1913 in Losser 
Op 9 november overleed ze toch nog vrij 

plotseling op de gezegende leeftijd van 98 jaar. 
We hebben haar op 15 november na de 

Uitvaartviering in de Maria Geboortekerk naar 
het crematorium in Usselo begeleid. 

We moeten nu afscheid nemen van onze onverge· 
telijke, moeder, schoonmoeder en oma. Er over
heerst een gevoel van dankbaarheid dat we zo 
lang van haar hebben mogen genieten. 

Mama was een zorgzame en betrokken vrouw die 
altijd voor iedereen klaar stond en zichzelf daarbij 
geregeld wegcijferde. Zelfs toen de kinderen klein 
waren en er niet veel geld was zorgde ze er voor 
dat ze niets te kort kwamen. Dat maakte dat de ze 
met veel plezier terug kunnen kijken op een fijne 
jeugd. Ze nam, ondanks haar eigen gezin, ook nog 
de zorg op zich voor een oom en tante waar ze 
met man en kinderen bij in huis woonde. Toen 
jaren later de kinderen hun eigen leven gingen 
leiden bleef ze betrokken en konden ze altijd bij 
haar terecht. 

Tot haar grote geluk kregen zij en haar man ook 
2 kleinkinderen. Miranda en Tom, die ook altijd 
op haar konden rekenen. Ze was een oma uit een 
boekje, die soep voor hen kookte en leuke dingen 

met hen deed. Ze konden er logeren wanneer ze 
maar wilden, niets was haar te veel. Tot op het 
laatste moment bleef ze betrokken bij hun doen 
en laten. Ook genoot ze van de verhalen van haar 
achterkleinzoons die ook geregeld met plezier bij 
oma op bezoek gingen. Ze vond het heel belang· 
rijk dat het de jongens goed ging en zorgde er 
voor dat ze hun spaarcentjes kregen. 

Ondanks dat mama de laatste jaren steeds minder 
kon zien en horen en daardoor wat afhankelijker 
werd van anderen, hebben we haar nooit horen 
klagen. Ze bleef altijd opgewekt, positief en be
langstellend voor haar omgeving. Wanneer ze het 
eens wat moeilijk had, pakte ze haar rozenkrans 
want ze vond veel steun in haar geloof. Met name 
genoot ze van de momenten dat we allemaal bij 
elkaar waren. De club was dan volgens haar weer 
compleet . 

Op een gegeven moment is de beslissing geno
men om mama te laten opnemen in verpleeghuis 
Oldenhove. Ook hier bleven haar kinderen haar 
dagelijks bezoeken en kreeg ze ook nog met re
gelmaat bezoek van familie en kennissen. Mede 
door de goede verzorging heeft ze hier nog 6 fijne 
weken gehad. 

Wij willen iedereen bedanken voor de belangstel
ling de afgelopen periode en na haar overlijden. 

Kinderen, klein-
en achterkleinkinderen 




