
Met veel liefde en dankbaarheid denken wij terug aan 

Liesbeth Damhuis-Averbeck 
Geboren op 7 mei 1923 te Metelen (Duitsland) 

en overleden op 21 september 2013. 

Liesbeth was het vijfde kind uit een gezin van tien kinde· 
ren. Ze groeide op in de crisisjaren en daarna kwam de 
oorlog. Haar moeder was erg bezorgd om haar en stopte 
haar af en toe wat extra's toe. Die bijzondere band met 
haar moeder kwam telkens terug in haar leven tot op haar 
sterfbed, waarin ze hulp vroeg aan mama. 
Ze kon goed leren en had o zo graag willen doorleren 
voor schooljuffrouw. Maar er moest geld komen in gezin 
Averbeck. Op haar veertiende ging ze daarom naar de 
textielfabriek van Fischer in Burg Steinfurt. 
De oorlog sloeg diepe wonden in het gezin Averbeck en 
in de gemeenschap Metelen. Op een latere schoolreO· 
nie bleken slechts 2 jongens uit haar klas de oorlog te 
hebben overleefd. Toen de oorlog was afgelopen viel er 
dan ook weinig te kiezen. En zo kwam het dat ze Frans, 
' ein Holländer", ontmoette in de dansgelegenheid Lam
bertihof in Gronau en de vlam sloeg over. De verkering 
duurde niet lang en op 15 april 1953 werd er getrouwd. 
Een vreemd land, een vreemde taal en snel in verwach· 
ting van haar eerste zoon. Dat was niet eenvoudig, maar 
ze leerde de taal en ze paste zich snel aan. In de familie 
Damhuis viel ze goed: ze werd geroemd om haar taarten 
en ze was een geweldige gastvrouw. 
Er volgden nóg vier zonen. Naast de opvoeding van de 
kinderen werkten ze aan hun grote droom: een eigen 
huis, dat vader zelf bouwde. Ze was de spil van het gezin, 
de drijvende kracht en ze beheerde de portemonnee. 

Een andere grote wens was dat haar kinderen wel de 
gelegenheid zouden krijgen om door te leren. Ze wilde 
haar kinderen zoveel mogelijk meegeven en stimuleerde 
hen voortdurend . 
Dat Fransje ongeneeslijk ziek bleek te zijn, was een mo
kerslag voor haar en het hele gezin. Elke dag nog ge
dacht ze Fransje in het avondgebed. Ze was diepgelovig 
en dat heeft haar veel kracht gegeven. 
Ze was ook sportief en reislustig. Ze was al zestig jaar 
toen ze zwemmen leerde en elke ochtend in het zwem
bad was te vinden, weer of geen weer. En ze heeft tal
loze malen even "op 't Rad' haar Geschwister in Duits
land bezocht. Je kon haar geen groter plezier doen door 
haar mee uit te nemen: een dagje weg of voor een lang 
weekend. 
Ze was dol op haar twaalf kleinkinderen en o wat was ze 
gelukkig met de zeven meisjes, omdat ze zelf zo graag 
een dochter had gehad. Wat kon ze zich verheugen als 
ze bij haar langs kwamen. Altijd zorgend en belangstel
lend. 
De laatste jaren van haar leven werd ze gekweld door 
haar angst voor Alzheimer. Ze heeft zich hier met al haar 
macht tegen verzet, maar moest uiteindelijk opgeven. 
Vader kon haar niet meer verzorgen en op 2 juli werd 
ze opgenomen in Oldenhove. Daar ging ze rap achteruit. 
Uiteindelijk is ze daar op 21 september vredig ingesla
pen. 

Wij danken allen die samen met ons de laatste maanden 
hebben meegeleefd en ook allen die vandaag met ons 
meegaan. Onze oprechte dank. 

Frans Dam huis 
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen 


