
Een dankbare herinnering aan 

MARINUS VAN DEN DAM 

echtgenoot van 

HENDRINA MARIA SOPHIA HEIJMEN 

Marinus is geboren op 30 mei 1910 In 't Vlot, 
gemeente Elst. Zijn ongelijke strijd tegen 
een steeds verder woekerende ziekte heeft 
hij op 2 oktober 1991, op 81 -jarige leeftijd, 
in het Diaconessenziekenhuis te Arnhem, 
opgegeven. Op 7 oktober d.a.v" na de uit
vaartplechtigheid in de Onze Lieve Vrouwe 
van Lourdeskerk te Doorwerth, hebben wij 
op het R.K. kerkhof zijn lichaam ter ruste 
gelegd. 

Uiteindelijk toch onverwacht is Marinus van 
ons weggegaan. Vier jaar nadat de eerste 
tekenen van een ongeneeslijke ziekte zich 
bij hem openbaarden. Wat achterblijft Is zijn 
voorbeeld. Wij zijn door hem voorgeleefd. 
Een bescheiden man zichzelf wegcijferend 
voor anderen. Trouw en betrouwbaar stelde 
hij zich altijd op en dat wilde hij ook graag 
zijn. Daarvan getuige zijn bijna 50-jarig 
huwelijk met zijn Dien. Trouw moge ook 
blijken uit zijn meer dan 50 werkzame jaren 
op "zijn" Hevea. Vriendschap en liefde 
straalde hij uit, daarom was ieder mens voor 
hem belangrijk, vrienden had hij van Spanje 
tot Ghana. 
Eerst uit noodzaak, later uit liefde voor alles 
wat groeit en bloeit vond hij ontspanning in 
tuinieren. Zelfs het nietigste kreeg bij hem 

een kans om uit te groeien tot iets moois. 
Nu rust zijn lichaam in dezelfde aarde als 
waaruit de door hem gekoesterde planten 
mochten groeien. 
Maar zijn grootste trots waren zijn vrouw 
Dien, zijn kinderen en natuurlijk de klein
kinderen. Het was hem de grootste vreugd 
ze allemaal bij elkaar te hebben. HIJ wilde 
daarom zelfs niet kleiner wonen. Voor hem 
was nooit iets te veel of lastig, altijd stond 
hij voor hen klaar, niemand uitgezonderd. 
Laten wij zijn goedheid, zijn vriendelijkheid, 
zijn liefde en zorg niet vergeten. En moge 
het geloof, waarin hij ons is voorgegaan, 
ons sterken op onze weg door het leven. 
Eens hopen wij hem weer te zien in de 
grote liefde van God, onze Heer. 
Daarom willen wij hem ons blijven herinne
ren als een mens onder mensen, een man, 
een vader en een opa. 

O nee, je zult aan mij niet merken 
dat ik soms haast de krachten (spirit) mis 

om lachend, opgewekt te werken 
terwijl mijn hart verdrietig is. 

Ach nee je hoeft ook niet te weten 
wat er van binnen in mij knaagt; 
en als ik werk, moet ik vergeten 

wat 't eigen hart aan zorgen draagt. 

Voor uw blijk van medeleven, willen wij u 
danken. 

Dien van den Dam - Heijmen 
kinderen en kleinkinderen 


