
In dankbare herinnering aan 

Antonius Damen 
echtgenoot van 

ARDINA DE GREEF 

Hij werd geboren op 29 mei 1899 te 
Nuenen. Op 7 december 1984 is hij ge
storven. Na een Eucharistieviering op 
dinsdag 11 december d.a.v. hebben wij 
hem begraven op het kerkhof van de St. 
Ciamensparochie te Nuenen. 

Precies acht weken, nadat hij afstand 
moest doen van zijn zoon Tinie, heeft va
der zélf afscheid van ons genomen op een 
even plotselinge wijze. Oe dood van Tin ie 
had hem heel sterk aangegrepen, hoewel 
hij daarover weinig sprak. Hij was geen 
man van veel woorden. Wij zijn bedroefd 
om zijn heengaan, maar tegelijk erg dank
baar, dat wij hem zo lang in ons midden 
mochten hebben. Zijn leven was vervuld 
van goedheid en blijheid. Hij bruiste van 
vitaliteit. Altijd was hij aktief bezig, temid
den van zijn gezin. Zijn zorg voor zijn 
vrouw en kinderen was erg groot. Met zijn 
altijd aanwezige blijmoedigheid wist hij de 
juiste toon te vinden in het oplossen van 
moeilijkheden. Zijn groot geloof in God 
gaf hem daartoe de kracht. Zijn vermogen 
om alles te zien in zijn betrekkelijkheid 
gaf hem een grote wijsheid, die wij allen 
zo waardeerden. 

Op de hem eigen manier wist hij van het 
leven. dat God hem gegeven had, te genie
ten. Hij hield van knutselen en tuinieren. 
Graag fietste hij door het zich steeds ver
nieuwende Nuenen, maar zijn liefste be
zigheid was kaarten in de huiselijke kring. 
Op deze manier schiep hij een sfeer van 
gezelligheid, geborgenheid en vertrou
wen. Samen met moeder met wie hij 53 
jaar gehuwd mocht zijn, bouwde hij een 
fijn gezin op, dat de onderlinge familie
band steeds wist te bewaren. 
Tot het laatste moment bleef hij begaan 
met zijn kinderen en kleinkinderen, die 
hem zo bewonderden. 
Vader laat een grote leegte na. Wij zullen 
echter zijn persoonlijkheid in herinnering 
houden, dankbaar voor de fijne dingen, 
die hij ons heeft meegegeven. In het volste 
vertrouwen dat god hem zal belonen, ne
men wij afscheid van hem. Dat hij ruste in 
vrede. 

t 
Voor uw belangstelling en medeleven be
toond bij het overlijden van mijn lieve man, 
onze lieve vader en opa, zeggen wij u har
telijk dank. 
A. Damen-de Greef 
Kinderen en kleinkinderen 


