


In dierbare herinnering 

Jlnnie Jfeerinft - <Damhuis 
Ma werd geboren op 21 oktober 1927 in een gezin van 
8 kinderen te Denekamp. Het waren zware crisisjaren en 
het was soms moeilijk om rond te komen met zo'n groot 
gezin. Maar er waren ook gelukkige momenten, zoals de 

•· vele uren die ze spelend met anderen in de vrije natuur 
doorbracht en de goede band met haar lieve moeder en 
haar hardwerkende vader. 
Na de lagere school moest ze op veertienjarige leeftijd aan 
het werk en dat deed ze in een textielfabriek in Nordhorn, 
daar heeft ze haar Joop leren kennen waarmee ze ruim 
60 jaar getrouwd is geweest. 
Ze trouwden in 1953, gingen in Losser wonen en kregen 
4 kinderen. 
In hun lange huwelijksleven deden ze veel samen, zo 
hebben ze veel gefietst in het mooie Twentse land en 
gingen, toen de kinderen de deur uit waren, met zijn 
tweeën op vakantie . Ook deelden ze de liefde voor de 
natuur en het werken in de moestuin. Ze hadden vele 
vrienden en bekenden die regelmatig koffie kwamen 
drinken want die stond altijd klaar. 

Na de dood van Pa, 4 jaar geleden, moest ze alleen verder 
en hoewel ze het wel eens moeilijk had ging ze dapper op 
de oude voet door. 
Ze woonde nog zelfstandig en deed het liefst alles zelf. 
Ze haalde de boodschappen met de rollator, deed huis
houdelijk werk en was vaak in de tuin te vinden, onkruid 
wiedend. 

Sokken breien was haar hobby en ze heeft dan ook 
ontelbare paren gebreid vaak zelfs op bestelling. 
Het gele kanariepietje was haar trouwe huisvriend en 
ze verzorgde hem dan ook met liefde. Ze was niet vaak 
alleen want we kwamen regelmatig op bezoek. 
Vooral José en Richard bezochten haar praktisch 
iedere dag en deden veel voor haar. Ze vond het fijn 
dat ze mensen om zich heen had en was voor haar 
leeftijd erg kwiek en vitaal. 

Maar haar zelfstandigheid en onafhankelijkheid is 
haar min of meer ook fataal geworden. Op zondag 
23 april is ze van de trap gevallen en zwaargewond 
blijven liggen en terwijl er vrijwel iedere dag iemand 
langskwam was dat die dag niet het geval. 
Op maandagochtend is ze gevonden en direct 
overgebracht naar het ziekenhuis in Enschede 
waar ze op donderdag 27 april aan haar 
verwondingen is overleden. 

Het is wrang dat haar lange rijke leven op zo'n manier 
heeft moeten eindigen maar gelukkig hebben we nog 
met haar kunnen spreken en afscheid van haar 
kunnen nemen. 
We kijken met liefde en dankbaarheid terug op alles 
wat ze voor ons heeft gedaan en betekend. 

Wij danken u voor de getoonde belangstelling en 
medeleven. 

De kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. 


