
Dankbaar w il len wij gedenken 

MariaJosephina Hendrika Damink 

60 jaar deelde zij lief en leed met 
Toon Vogelzang 

*20 maart 1914 te Oldenzaal 
t 6 september 199 7 te Oldenzaal 

Wij hebben afscheid van haar genomen op 10 
september in de St. Antoniuskerk en haar daarna 
begeleid naar het crematorium te Usselo. 

"Moeder zijn is alles geven 
zorg en lijden, liefde en leven. 
Moeder zijn is alles derven 
alles ... en tevreden sterven. • 

Zo ineens ging ook onze moeder en oma van ons 
heen. Nog maar enkele maanden geleden, heb
ben we vader op zijn laatste tocht begeleid Nu 
ging moeder hem na. Samen mogen z1j, na een 
lang leven van intense verbondenheid, nu 1usten 
in Gods vrede. 
Moeder was een eenvoudige en bescheiden 
vrouw. Ze trad nooit op de voorgrond en wilde 
vooral ook niemand tot lastzijn. Ze was zorgzaam. 
Alles wat je nodig had, was er: precies en op tijd. 

Bezorgd was ze ook, soms bij het overbezorgde 
af. Bang dat het ons niet goed zou gaan. 
Moeder was ook een creatieve vrouw, die overal 
wel weer een mouw kon aanpassen. In moeilijke 
tijden kon ze bij wijze van spreken van niets toch 
nog iets maken. 
Altijd druk in de weer voor het wel en wee van 
het grote gezin. Toch maakte ze ook tijd om er met 
de kinderen op uit te trekken. Samen wandelend 
naar de "Pannekoekenplas". Het blijven dierbare 
herinneringen. Ook de vele kadootjes en gedicht
jes met Sinterklaas, waar moeder weken druk 
mee kon zijn, spreken tot onze verbeelding. 
Moeder heeft ons veel gegeven. Gegeven ... wat 
ze kon! Ze was bovenal ook een gelovige vrouw, 
die eerlijk in hetleven probeerde te staan en een 
ander recht wilde doen. 
Graagging zede laatste jaren naar de kapel en stak 
een kaarsje op. Nu haar eigen tere vlam zo 
plotseling gedoofd is en zij ons geen licht en 
warmte meer kan geven, vertrouwen wij haar toe 
aan het Goddelijk licht. 

Moge zij nu rusten in Gods 
warme en zorgende nabijheid. 

Voor al uw blijken van meeleven en belangstel
ling na het overlijden van onze moeder en oma, 
danken wij u van harte 

Kinderen, kleinkinderen, achterkleinkind. 


