


In dankbare herinnering aan 

Gerhardus Hendrikus Damink 
"Gerrit" 

echtgenoot van Lies Damink-Veg er 

Pa werd geboren op 3 september 1931 in Lonneker 
en is gestorven op 9 juni 2012 

Pa, ons rustbaken in huis, nooit op de voorgrond tredend, 
altijd genietend, aanwezig op zi jn eigen manier. Als lid van de 
vrijwi llige bra ndweer werd hij 's nachts gebeld als hij moest 
uitrukken. Dit nare geluid zorgd e ervoor dat het hele gezin 
wakker werd. 
Een van de weinige keren dat hij echt op de voorgrond trad 
was tijdens het kijken naar de voetbalwedstrijden, stilzitten 
was er dan ook niet bij. Regelmatig viel er met het maken van 
een doelpunt een glas omver. 
De muziekvereniging Excelsior was zijn lust en zijn leven de 
keren dat hij de repetitie avond oversloeg zijn op een hand te 
te llen. Hij is 65 jaar lid geweest. Hij kon zich ergeren aan de 
mensen die dit niet zo nauw namen, hij zei dan alti jd "aj ergens 
bie bint dan moj de wenn". 
Tot aan zijn pensioen heeft hij in de textiel gewerkt bij Kayser, 
eerst in Lonn eker, later in Glanerbrug op de Slank. 
We kennen Pa ook als een verdienstel ijk schilder, ieder jaar 
was er wel een kozijn, deur, of dakgoot aan de beurt. Dok werd 
er door ons dankbaar gebruik gemaakt van deze kwaliteit 
en zo heeft hij na zijn pensioen menig schilderuurtje bij ons 
doorgebracht. 
Precies en ordelijk was Pa , alles moest verlopen zoals 
afgesproken en zoa ls het hoorde, zondag is rustdag en dan 
wordt er niet gewerkt, om zeven uur afspreken betekend om 
tien voor zeven aanwezig en niet om één minuut over zeven. 

De tuin was zijn domein en dan voora l de groentetuin. Keurige 
rijen met aa rdappelen en allerlei groenten kleurden ieder 
voorjaar weer in de ac htertu in. De oogst werd vervolgens 
samen met ma zorgvuldig verwerkt in de weckkete l. De 
bloemen in de tuin werden door Pa met veel liefde vertroeteld, 
met zijn 2 liter gietertje liep hij uren langs alle bloembakken om 
zo van zi jn bloemenpracht te genieten. 
Vele fietstochten maakte hij samen met ma en anderen, 
afstanden van meer dan 60 km waren geen probleem voor 
hem, of 's morgens in alle vroegte op de fiets naar het Haagse 
Bos, reeën kijken vond hij mooi. 
Jarenlang heeft hij zich ingezet voor het onderhoud van het 
kerkhof, samen met een aanta l vrijwi lligers genoot hij van dit 
uitje, om naast het schoffelen ook het nodige nieuws te horen. 
Toen zi jn gezondheid achteruit ging, heeft hij met moeite, maar 
toch berustend aanvaard dat één en ander niet meer ging. Het 
wereldje om hem heen werd kleiner, hij klaagde niet maar het 
deed hem verdriet dat hij zijn hobby's moest loslaten. 
De laatste tijd bracht hij door aan tafel met zijn puzzelboekje, 
hier kon hij zich uren mee vermaken. Zijn hartklachten, 
waar hij aan leed, zijn hem uiteindelijk fataal geworden en 
op zaterdagmorgen in alle vroegte is hij vredig ingeslapen, 
precies zoals dat bij hem paste, in alle rust zonder aandacht. 

Pa bedankt, je hebt het goed gedaan. 

Wij danken u allen voor uw aanwezigheid en belangstelling. 

Lies Damink 
Carola en Paul 
Rob en Ingrid 
Ewald en Miranda 
en kleinkinderen 


