


Ter dankbare herinnering aan 

Cecllia Maria Hoomans-Danckaarts 

geboren te Den Haag op 28 mei 1942, thuis in 
Losser overleden op 4 november 2005. 

Na de Uitvaartviering in de Martinuskerk te 
Losser hebben wij haar begeleid naar het 
crematorium in Usselo op 1 o november. 

Het gezin Danckaarts had een hoog muzikaal 
gehalte en het was dan ook niet verwonderlijk 
dat Cécile optrad in jeugdmusicals en toneel 
speelde bij het Haags Amateur Gezelschap 
"Vis-Comica'. 
Cécile werkte als medisch secretaresse bij het 
Nederlands Zeehospitium (Revalidatiecentrum) 
te Kijkduin, waar ze Henk leerde kennen, die 
daar als fysiotherapeut werkzaam was. 
Aangezien Henk persé terug wilde naar het 
oosten, ging ze met hem mee naar Twente en 
wel naar Losser, wat achteraf een goede keus 
is gebleken. 
In het begin verkende ze de omgeving al 
'ploffend' op de Solex. 
Twee kinderen kreeg ze, te weten Olaf en 
Manon, en zeker nadat Henk na enige jaren 
een eigen praktijk begon, werd zij in huize 
Hoomans de spil waar alles om draaide. 

Cécile had vele interesses, waaronder het 
theater (ballet, toneel), sport (tennis, golf, 
bridge) maar vooral een warme, gemeende 
belangstelling voor de medemens. Daarnaast 
genoot ze van de vakanties met de (klein) 
kinderen of met derden. De kleinkinderen Luke, 
Milo en Dilys kwamen altijd op de eerste plaats, 
daar moest alles voor wijken. Dat Manon in 
Frank een prima echtgenoot heeft stemde haar 
zeer tevreden. 
Vele operaties heeft Cécile ondergaan. Vrijwel 
nooit klaagde ze, steeds positief en van het 
beste scenario uitgaand. Alleen de laatste aan
doening kon ze op den duur moeilijk verwerken 
(geen uitweg, steeds meer inleverend, zowel 
somatisch als psychisch), zodanig dat zelfs 
voor haar "de lol er van af was". De vrolijkheid 
en levenslust waar ze zo om bekend stond 
verdween ten langen leste. 
Eindelijk heeft ze de rust die ze zozeer verdient. 
Met grote warmte, bewondering en dankbaar
heid denken we aan haar terug. 

Voor de vele blijken van medeleven en belang
stelling, betuigen wij u onze oprechte dank. 

Henk Hoomans 
Olaf 
Manon en Frank 

Luke, Milo, Dilys 




