


In memoriam 

Maria Helena Johanna Damen 
echtgenote van 

Anton1us Petrus M1kx, t 1954 

Op 27 december 1995 is op 85 )arige leeftijd onze 
moeder, oma en zus vredig ingeslapen. 
Geleid en gesterkt door haar vaste geloof heeft ZiJ op 
een bewonderenswaardige wijze voor ons gezorgd. 

Ueve Oma, 
Samen lopen in het bos, 
torretjes kijken op het mos. 
Verjaardag vieren elk jaar weer; 
deze tijd vond ik heel leuk, 
maar nu kan dat niet meer. 
ledereen vond oma een leuke meid 
daarom wouden we haar nooit kwijt 
Oma je hebt geluk, want in een moo1e 
wintemacht ging de hemel open. 
Nu kan je zo de hemel binnenlopen. 

Ju/ia. 

Het IS m1dwinter, kerstm1s tigt net achter ons. Een paar da· 
gen geleden, op tweede Kerstdag gebeurde waar we al vaak 
aan gedacht hadden. 
We Wisten dat ze ons eens zou verlaten. 
Maar we wilden haar n•et missen, we hadden haar nodig. 
Ze was een band voor ons en onze klnderen. Ze hield ons 
te samen, ze zette ons aan het werk en dat deden we graag 
voor haar. 
We gingen wandelen naar Boerskotten, de lutte of Have
zathe het Ever1o, 'ja, .... laten we daar naar toe lopen' zei ze 
dan, 'daar ben ik allang n•et meer geweest'. 
Dan •epen we weer 'onze neus achterna' of 'van hier tot 

gunter' en dan genoten wij zoals zq genoot van de bloemen 
en de hoge bomen. 
Mamma werd Qekend in Oldenzaal. Niet alleen door de tra
giek waar ziJ ZICh zo dapper doorheen wist te slaan maar 
ook door de zorg voor de zes kinderen en door haar vrien
de!jke aandacht voor al die mensen die ze kende en een 
kaartje stuurde of lange brieven schreef Wie was er niet 
verbaasd getroffen door haar Wl skracht wanneer ze ze~ 'het 
zelf wel even te doen', of haar bewonderenswaardige 
luchthartigheid als ze zei 'zich n•et om alles druk te kunnen 
maken'. Wat was ze soms pijnlijk snel in haar oordeel en 
wat lijken we op haar. 

In Scholtenhof leefde ze in een v•er sterren hotel, omringd 
door fantastische mensen d e we niet dankbaar genoeg 
kunnen zijn. 
Natuurlijk, Maria, Hélène en Els deden veel, heel veel. We 
deden allemaal wat we konden, maar de verzorgsters wa
ren er altijd en deden hun werk zorgvuldig en met heel veel 
aandacht. z,, was daar in zeer goede handen, zoa s wij ~ 
haar in goede handen waren. 
Zij was voor ons een baken, een door de I•Jd getekende 
boom, knoestig en standvastig, vruchtbaar in vele opZJch· 
ten en beschermend als een Twentse eik. 
Ze leerde ons te leven met wat we konden, samen te doen. 
samen te komen en samen te eten. 
Wat waren we dan gelukklg. en wat zijn we nu gelukklg. 
want we WOI'den in onze droefheld getroost door haar vre· 
d1g 1nslapen op zo'n hoge leeftiJd. 

Het is Kerstmis geweest. Het sobere geluid van de mid· 
winterhoOI'ns verjaagt de duisternis. De ijle klanken zweven 
CNer de wrtte velden. 
l)e tonen dragen haar naar Ton. onze vader, naar haar vrien
dinnen en naar haar famifie, onze familie, naar ons hart waar 
ze in vrede zal rusten. 

Kinderen en kle10kinderen 


