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Bij elk afscheid, 
wordt een herinnering geboren 

Ter herinnering aan onze zorgzame 
vrouw, moeder en oma 

Rikie Damink-Holtkamp 
Echtgenote van Gerhard Damink 

Ze werd geboren op 28 maart 1922 in Lonneker en 
overleed voor ons toch nog vrij plotseling op 
18 februari 2000 in het ziekenhuis te Oldenzaal. 
We hebben haar dankbaar herdacht tijdens de 
Uitvaartmis in de Mariakerk te Oldenzaal, waarna 
we haar lichaam te rusten hebben gelegd op de 
begraafplaats te Oldenzaal op 22 februari. 

Rikie groeide op in Lonneker in een gezin van 6 kin
deren. Vanaf haar huwelijk met Gerhard Damink op 
9 mei 1953 woonde ze aan de Lossersestraat 160 
in Oldenzaal, in zorg en liefde met hem verbonden. 
Samen kregen ze 2 zonen, die ook trouwden, waar
door de familie werd uitgebreid met 4 kleinkinde
ren, op wie ze verzot was. Altijd stond ze klaar als 
moeder en oma, maar ook anderen konden op haar 
een beroep doen. Ze hield van de natuur, altijd bezig 
met bloemen en planten, maar ook genieten tijdens 
de vele fietstochten; Gildehaus en 'Veen waren fa-

voriete fietsroutes. Rikie was een gelovige vrouw, 
die thuis steun vond in het gebed, maar ook graag 
deelnam aan de vieringen in haar Mariakerk. 
Twee jaar geleden werd ze ernstig ziek, maar kwam 
er weer doorheen; na enkele aanpassingen in 
huis had ze een tevreden leven. Met veel plezier 
ging ze drie keer per week naar de dagtherapie 
in Losser en genoot ze met volle teugen van de uit
stapjes. Ongeveer drie weken geleden kreeg ze 
een beroerte, waardoor ze in het ziekenhuis moest 
worden opgenomen. Even leek het erop, dat het 
weer de goede kant uitging, maar weer werd ze door 
een beroerte getroffen. Donderdagavond werd ze 
voorzien van het Sacrament van de Zieken; vrijdag
morgen om 6 uur sliep ze rustig in. 

Rust zacht. 
Wij houden van jou. 

Wij danken iedereen voor de komst en de getoonde 
belangstelling tijdens haar ziekte en na haar over
lijden. 
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Gerhard Damink 
Alwie en Elly 
Ronald, Matthijs, Frank 

Hans en Mariët 
Susan 


