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Nu je niet meer in onze handen kunt knijpen, 

raak je ons hart nog duidelijker aan 

In dankbare herinnering aan 

Benny Damveld 

echtgenoot van Diny Damveld - Pot 

* 23 januari 1936 - t 27 maart 2014 

Je groeide op in Haaksbergen in een gezin met 
drie broers en drie zussen . Je vader overleed al toen 
je nog maar twee jaar oud was. Op je 19' leerde je 
ma, de liefde van je leven, kennen en in 1961 
trouwden jullie. Samen kregen jullie vier kinderen 
en twaalf kleinkinderen, waar jij en ma erg trots op 
zijn. Sport speelde een belangrijke rol in je leven. Tot 
je SS"• was je actief op de voetbalvelden, eerst bij 
H.S.C. 21 en later bij T.V.O. in Beckum. En ook het 
schaatsen en wielrennen op tv volgde je met veel 
plezier. Speciaal voor jou waren de familie
bezoeken naar Australië, waarover je enthousiast 
kon vertellen. Na meer dan 40 jaar in de bouw te 
hebben gewerkt, kon je samen met ma van de VUT 
gaan genieten . Je hield van autorijden, even naar de 
winkel of even een bezoekje aan familie; daar 
genoten jullie samen van. 

De schuur was jouw domein, in de chaos wist je toch 
alles te vinden . Radio Oost stond steevast aan en 
allerlei klussen heb je met plezier voor anderen, 
maar vooral voor je kinderen gedaan. Denken deed 
Je niet in problemen, maar in oplossingen. Je ging 
graag naar de soos in Bentelo, of een kaartje leggen 
met het vaste kaartgroepje op de donderdagmiddag 
in 't Proggiehoes in Beckum. Je hebt zelfs op latere 
leeftijd nog geleerd om te gaan met de computer. 

Op 21 januari van dit jaar, moest je met spoed 
geopereerd worden. Nog twee operaties later ging 
je positief je revalidatie in op 't Wiedenbroek. Maar 
na een week lag je opnieuw in het ziekenhuis met 
een dubbele longontsteking. Je bleef vechten en na 
drie weken kon je weer terug naar 't Wieden broek. 
Een week later ging het weer mis en het werd al snel 
duidelijk hoe kwetsbaar je was. Op 25 maart kreeg je 
te horen dat de artsen niets meer voor je konden 
doen en op 27 maart moest je omringd door je 
vrouw en kinderen het leven loslaten . 

Lieve Benny, pa en opa bedankt voor alles! 

Wij willen iedereen bedanken voor hun steun 
en belangstelling! 

Diny, kinderen en kleinkinderen 


