
Ter dankbare herinnering aan 

Johanna Catharina Damink-Hommels 

sinds 1991 weduwe van 
Johannes Hendrikus Damink 

Zij werd geboren te Oldenzaal op 7 april 1907. 
Voorzien van het H. Sacrament der Zieken over
leed zij op 3 februari 1998. 
Wij namen afscheid van haar tijdens een Eucha
ristieviering op 7 februari in de parochiekerk van 
0.L Vrouw Tenhemelopneming te Oldenzaal. 
waarna we haar begeleid hebben naar haar laat
ste rustplaats op het kerkhof. 

Een lieve moeder, een fijne oma en overgroot
moeder is van ons heengegaan. Haar 90ste 
verjaardag mochten wij nog op grootse wijze 
samen met haar vieren. Hoewel haar gezond
heid minder werd, moesten we toch nog onver
wacht afscheid van haar nemen. 
Opgewekt, vol belangstelling en zorg voor allen 
die zij lief had , bleef zij jong van hart tot het 
einde toe. Bi1na 57 1aar heeft ze samen met va
der lief en leed gedeeld. 
Het overlijden van vader heeft ze op een be
wonderenswaardige wijze gedragen. Haar ge-

loof in God was hierbij haar grote hulp. Moeder 
was een hardwerkende vrouw die zorgde voor 
een gezellig gezinsleven. Ze kon genieten van 
haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen. 
Zorgzaam was zij voor anderen waarb11 z11 zich
zelf maar al te vaak wegcijferde. 

De laatste drie jaar woonde moeder in de Mana
hof. Trouw nam zij deel aan het samenkomen 
m de kapel en was ze actief b•J andere act1vite1-
ten. Zij was vol waardering voor de goede ver
zorgi11g die zij hier ontving. 

Moeder, we zullen je missen. Je leefde voor ons. 
We zijn je zo dankbaar dat je je uiterste best 
hebt gedaan om zo lang mogelijk b11 ons te blij
ven. Ons verdriet 1s groot, maar uit JOUW liefde 
en troostende woorden halen we de kracht om 
verder te gaan. 

Moeder en oma, bedankt voor alles! 

Voor al uw blijken van belangstelling en mede· 
leven, betuigen wij U onze oprechte dank. 

De familie 


