


''Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, 
dat zal een droom zijn.• ps. 126 

In dankbare herinnering aan 

Johan Damink 
echtgenoot van Anna Hommels 

begiftigd met de eremedaille in goud, 
verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau. 

Hij werd op 25 augustus 1906 in Zuid-Berghuizen 
geboren. Op 20 september 1991 is hij, kort voor 
hun 57ste huwelijksjaar, voorzien van het H. Sa
crament der Zieken, tot het einde toe bevoorrecht 
met een liefdevolle verzorging, thuis in vrede ge
storven. 
Wij namen afscheid van hem tijdens een Eucha
ristieviering op 24 september 1991 in de parochie
kerk van O.L. Vrouw Tenhemelopneming te Olden
zaal, waarna we hem begeleiden naar zijn laatste 
rustplaats op het kerkhof, aldaar. 

Toch nog onverwacht moesten wij afscheid nemen 
van mijn lieve man, onze fijne vader en opa. 

Na een leven van hard werken voor ons mocht je 
van een lange levensavond genieten. Heel je leven 
heeft in het teken gestaan van werken en zorg
zaamheid voor anderen. 
Meer dan 50 jaar, waarvan 25 jaar als zaakvoer
der, was je werkzaam bij de C.A.V.V. Oldenzaal. Al 

die jaren heb je je met hart en ziel ingezet voor de 
belangen van de boeren. Tijd speelde daarbij geen 
rol. Rechtvaardigheid en eerlijkheid waren bepa
lend voor je zakelijk handelen. Je grote inzet voor 
"de zaak" kon je tot aan je pensionering volhouden, 
want je voelde je thuis gesteund door een lieve 
zorgzame vrouw en een harmonieus gezin. 
Hoewel je vitaliteit de laatste jaren afnam werd je 
zorgzaamheid voor en je betrokkenheid bij anderen 
niet minder. Je kon genieten van je kinderen, klein 
en achterkleinkinderen. Altijd werden wij gastvrij 
ontvangen. Je leefde intens mee met het leed van 
je omgeving. Een betrokkenheid waar je vaak zelf 
moeilijk raad mee wist. De hulp van moeder en je 
geloof in God waren voor jou dan ook een grote 
steun. 
Johan, de kinderen en ik zullen je missen. Je leefde 
voor ons. Je gezelligheid, je hulpvaardigheid zijn 
mooie herinneringen die we aan jou zullen bewaren. 
We zijn dankbaar voor de vele jaren die we samen 
mochten doorbrengen. We zullen verder moeten 
leven zonder jou. Dat zal moeilijk zijn. Wij zullen 
het proberen, want we geloven dat de dood niet 
het einde is. 

Voor de deelneming bij het overlijden van mijn lieve 
man, onze zorgzame vader en opa betuigen wij 
onze hartelijke dank. 

A.C. Damink-Hommels 
kinderen, klein- en achterkleinkinderen 


