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Dankbare herinnering aan 

JAN HENDRIK van DAM 

echtgenoot van 

Agatha Maria van Os 

Hij werd geboren te Erica 17 juni, 1924. Na 
een langdurige ziekte die hij met veel moed 
en geduld gedragen heeft, over leed hij in de 
Heer 26 augustus, 1982. Op dinsdag 31 aug. 
hebben we de plechtige Uitvaartmis gevierd 
in de parochiekerk te Erica, waarna we zijn 
lichaam eerbiedig te ruste hebben gelegd op 
het R.K. kerk.hof aldaar. 

'n Waterbron uit de bergen vindt zijn weg 
naar de zee. Het water wordt 'n klein stroom
pje, een beek, een rivier. Het kronkelt, ver
dwijnt, en komt weer te voorschijn. 
Zo is ook het mensenleven. Maar een mens 
van goede wil vindt zijn weg naar God en 
belandt uiteindelijk in de haven van zijn 
eeuwig tehuis. Het leven van Hendrik ging 
ook niet over rozen. Hij verloor zijn zoon 
Gerard. Hij werd vroegtijdig ziek, ernstig 
ziek. Het was zwaar. Maar hij heeft zich 
dapper gedragen dank zij de voortdurende 
toewijding van zijn goede vrouw. Zo is hij 
er door gekomen. Zo kon hij het aan. Hij 
was niet bang meer om te sterven. Hij wist 
dat hij Aeborgen was in de armen van God. 
Hij noemde zich ge lu kkig. Hij verlangde er
naar bij Christus te zijn. 

Hendrik was een gewone mens - 'n mens 
met fouten en gebreken zoals ieder ander. 
Hij had zijn nukken en grillen. Hij hield van 
een grap. Hij had zijn stopwoordjes. Hij ge
noot van een feestje , een sigaret, een bor
reltje. Hij zat ,graag aan de waterkant om te 
vissen. Daar kwam hij tot rust. 
Met trots en grote dankbaarheid in het hart 
heeft hij met zijn vrouw en kinderen het feest 
mogen vieren van zijn 35-jarige echtvereni
ginA. Dat was de gloriedag. Hij heeft de dag 
mogen beleven van de geboorte van zijn 
derde kleinkind. Hij was de koning te rijk. 
Hij hield van die onschuldige kleinen. 
Tijdens zijn ziekte mocht hij .grote steun on
dervinden van de genademiddelen van de 
Kerk en de Sacramenten der zieken. 
Het bezoek van zijn kinderen deed hem goed 
Hij was dankbaar voor de vriendschap van 
buren en familie. Hij mocht thuis sterven. 
Hij is in stilte naar God gegaan. Een ware 
verlossing. 

Voor uw blijken van belangstelling, mede
leven en gebed zeggen wij U hartelijk dank. 

A. M. van Dam-van Os en kinderen. 

Erica, augustus 1982. 


