


Een dankbare herinnering aan 

Joop Damink 
Joseph Carolus 

echtgenoot van Annie Damink-Beumers 

Onverwacht kwam een einde aan het leven 
van Joop. Geen afscheid, zo uit het leven 

weggegleden. Een lieve hartelijke sterke man 
en pa is er niet meer. 

Hij is geboren in Enschede op 17 maart 1943. 
Hij overleed in Enschede op 30 maart 2006. 

Na de Uitvaartviering op 4 april 2006 
in de St. Jacobuskerk in Lonneker, 

hebben we hem te ruste gelegd 
op de R.K. begraafplaats aldaar. 

Als jongste uit een gezin van vijf kinderen werd hij 
geboren aan de Bergweg, waar hij een hele fijne 
jeugd heeft gehad. Hij zat altijd vol kattekwaad en 
was altijd voor een geintje te vinden. Als enige van 
het gezin moest hij twee jaar lang in militaire 
dienst, alwaar hij een mooie tijd heeft gehad. 
In 1967 trouwde hij met Annie en samen kregen zij 
twee prachtige kinderen, Roland en Nicole. Hun 
huwelijk was goed en harmonieus. Samen hebben 
zij ruim 38 jaar lief en leed gedeeld. 
Na 52 jaar aan de Bergweg gewoond te hebben, 
moesten wij met ons gezin verhuizen naar de 
Nieuwedijk, waar we samen nog een fijne tijd heb
ben gehad. 
Vele jaren heeft hij met heel veel plezier hard 
gewerkt bij machinefabriek Thole. Twaalf jaar gele
den kwam daar een einde aan en er volgden vele 
opnames en operaties, maar met zijn optimisme 
ging het altijd weer goed. "Het is mijn tijd nog niet" 
zei hij altijd. 
Vele uren heeft hij als secretaris of als voorzitter in 
het verenigingsleven doorgebracht. Vooral het 
dorpshuis was hem zeer dierbaar, dat ging hem 
voor alles. Bij nacht en ontij stond hij altijd met lief
de paraat. 

Lieve Joop, lieve pa, we houden van je en we zul
len je niet vergeten. 

Hartelijk dank voor uw belangstelling en mede
leven. 

Annie 
Roland en Maureen 
Nicole en Marco 


