
In dankbare en liefdevolle herinnering aan 

Anna Christina 
Damhuis - Meijerink 

Gehuwd geweest met Hendrikus Dar- · u s 

Ze werd geboren op 8 maart 1915 te Blesdijke. 
Op 9 februari 2006 is ze thuis ingeslapen. 
We namen afscheid van haar tijdens de 

uitvaartviering in de parochiekerk van de H. Maria
Geboorte te Losser op 1 S februari, waarna we 

haar bij vader in het graf ter ruste hebben gelegd. 

Anna groeide op in Friesland met haar zus Julia en 
broer Bertus. Na een extra jaar lagere school ging ze 
aan het werk bij de boer. Later ging ze naar Losser 
om haar oorr. te helpen, hier ontmoette ze vader. In 
1949 trouwden ze. Ze trok in bij haar schoonfam111e 
op de boerderij. Dat ze nu zover weg van haar fami
lie woonde vond ze moetlijk. 
Het eerste kindje Bennie overleed bij de geboert.:, 
dit heeft ze heet moeilijk gevonden. In de daarop vol
gende 1aren werden 5 kinderen geboren. Toen Tonny 
ruim een jaar oud was kreeg moeder TBC en moest 
voor 16 maanden worden opgenomen in het sanato
rium. Ook al bezocht vader haar wekelijks. het gemis 
van haar kinderen vond ze het allermoeilijkst. Nicht 
Truus hield het gezin zo goed mogelijk draaiende. Dit 
werd erg gewaardeerd. In 1961 werd nakomertje 
Anja als laatste geboren. 
Vader en moeder waren er blij mee dat Tonny op de 
boerderij kwam. Pa kon het daardoor rustiger aan 
doen. Voor het eerst gingen ze samen op vakanlie. 

Met Julia en Ciska ging ze naar Lourdes. Hier vond 
ze de kracht om met de ziekte van Suze te kunnen 
omgaan. In deze t11d werden ook de eerste kleinkin
deren geboren. 
ln 1986 overleed pa na 37 jaar huwelijk, hier heeft ze 
veel verdriet om gehad. 
Het groeiende aantal kleinkinderen bracht haar nieu
we vreugde. Ze was altijd heel betrokken bij hun wel 
en wee. Vooral de kleinkinderen die dichtbij woon
den kwamen veel op bezoek. al was het maar om 
even een tijdschrift te lezen. 
Haar 90ste verjaardag was een groot feest. Op de 
boerderij samen met kinderen, kleinkinderen, buren, 
familie en vrienden werd dit gevierd. 
Moeder was als een open boek. Een spontane, 
ongecompliceerde en tolerante vrouw. Ze was een
voudig en sober 1n haar wensen. Iemand die altijd 
warme belangstelling toonde voor de ander, zelfs 
toen ze zo ziek was. Kenmerkend was haar positie
ve levenshouding, haar gastvri1ticid en haar relative
nngsvermogen. 
Ze was diepgelovig en putte hien"it veel kracht tij
dens de moeilijke moMenlen 1n haar leven. Ze was 
niet bang om dood te gaan en had een rotsvast ver
trouwen pa weer te zien. We hopen dat ze hem 
gevonden heeft. 

Bedankt lieve ma, oma, voor al het goeds. 
Rust zacht. 

We bedanken iedereen die met ons meeleefde en 
degenen die moeder mede hebben verzorgd. 

Kinderen en kleinkinderen 


