
Als je hebt liefgehad 
zoals zij heeft liefgehad, 
dan word je mooi oud. 



In dankbare en liefdevolle herinnering aan : 

Riek Damveld - Koebrugge 
Henrika - Gezina 

echtgenoot van Johan Damveld. 

Overleden 13 oktober 1989 

Mama is geboren te Ambt-Delden op 

5 september 1922. Samen met haar broer en 
twee zussen groeide ze op. Op 15-jarige leeftijd 
verloor ze haar vader. Al s gevolg hiervan moest ze 
al jong bijspringen op de ouderlijke boerderij. 
In 1949 leerde ze onze vader Johan kennen. 
Op 10 oktober 1951 zijn ze getrouwd. Vanaf die 
tijd leefde en werkte ze met Johan op de boerderij 
"De Hulshutte". Ze had een goede band met haar 
schoonmoeder, onze opoe Trui. Ze deelden lief en 
leed met elkaar. 

25 juli 1952 werd hun oudste zoon Gerrit geboren. 
Hierna werden er nog vijf dochters en drie zonen 
geboren. Ze werden met veel liefde en zorg 
opgevoed, daarbij gesteund door opoe. Zondag 
was bij ons een echte familiedag, de deur stond 
open voor iedereen. 
Voor de nodige versnaperingen werd gezorgd . 
Nooit was haar iets teveel. Je hoorde haar nooit 
klagen . Ze cijferde zichzelf weg. Voor haar was het 
belangrijk dat de kinderen een beroep leerden en 
een goede toekomst kregen . 
Op het moment dat de boerderij werd voortgezet 
door André en Mathilde kregen mama en papa 
samen meer vrije tijd . De verjaardagen van de 
kinderen en kleinkinderen werden nooit 
vergeten. Daar genoten ze intens van . 

Door het overlijden van papa, 13 oktober 1989, 
was deze tijd slechts van korte duur. Het verlies 
van papa betekende een kentering in het leven 
van mama. Na een moeilijke eerste periode heeft 
zij sa men met haar kinderen en kleinkinderen 
haar draai weer gevonden. Zo genoot ze van de 
uitjes op de woensdag naar de markt en daarna 
koffiedrinken bij Annie. 
Ook bezocht zij de Zonnebloem activiteiten en de 
oudermiddagen. In 1996 heeft zij Martin bezocht 
in Canada. Met vele mooie herinneringen aan 
Martin en zijn gezin kwam zij thuis . Ongeveer 10 
jaar geleden nam mama·s gezondheid af en werd 
ondersteunende thuiszorg geboden . Ze was 
vooral blij met de aandacht die haar geschonken 
werd. Het wel en wee van de boerderij bleef haar 
bezighouden. 
Kerstmis 2007 heeft ze in het bijzijn van alle 
kinderen en kleinkinderen het Sacrament van de 
ziekenzalving ontvangen. Op 31 januari 2009 was 
haar gezondheid dusdanig vers lechterd, dat ze 

niet langer op de boerderij kon blijven wonen. Het 
afscheid viel haar zwaar. Desondanks heeft ze ook 
op het Saalmerink de draad weer opgepakt. Ze 
genoot van de vele activiteiten en wekelijks 
bezocht ze de kerkdienst. 
De laatste weken voor haar overlijden werd ze dag 
en nacht omringd door haar naaste familie, waar
na ze op 6 november 2010 is overleden. 
Wat ons rest zijn de vele mooie herinneringen . 

Voor alle warme belangstelling tijdens het leven 
en na het overlijden van mama zeggen wij u 
hartelijk dank. 

Fam. Damveld. 


