
In dankbare herinnering aan 

Geertruida Theresia Damhuis . 
Van 24-11-1925 tot 15-2-1973 gehuwd 

met Jan Aloysius Even. 
Zij werd geboren in Steenwijkerwold 
op 12 november 1900. Gesterkt door 
het Sacrament van de zieken is zij 
van ons heengegaan op 7 juli 1992. 
Op 11 juli 1992 hebben we haar li
chaam na de Eucharistieviering in de 
Maria Geboortekerk te losser, op het 
kerkhof te ruste gelegd in het graf bij 
haar man. 

Nu wij vandaag moeder te ruste leg· 
gen, doen wij dat naast verdriet, ook 
met diepe gevoelens van respect en 
dankbaarheid. Vele jaren heeft zij sa· 
men met haar man zorg gedragen 
voor het grote gezin. Vol overgave 
en inzet heeft zij haar taak als moe· 
der steeds op zich genomen, ook in 
moeilijke jaren. Zij maakte geen onder
scheid tussen de kinderen. leder was 
haar even lief. Ook b leef zij bl!trok· 
ken bij haar kinderen in Australié, d1e 
ze samen met haar man eenmaal be· 
zocht. 
Wij zijn blij dat zij zovele jaren in 
ons midden heeft mogen zijn. 

Zij was een gelovige vrouw en ze 
vond in haar geloof grote steun. Zo 
ook na het overlijden van haar man, 
met wie zij steeds verbonden is ge
bleven en naar wie ze terug verlangde. 
Toen het alleen wonen voor haar moei· 
lijker werd is zij naar het verzorgings
huis St. Maartens-stede verhuisd. Voor
al de laatste jaren, toen zij daar meer 
zorg behoefde, wist zij zich elke avond 
omringd door een van de kinderen, 
wat ze altijd heel erg op prijs heeft 
gesteld. 
Fijn was het, dat wij haar jarenlange 
goede zorgen voor ons konden beant· 
woorden met onze zorg voor haar. 
Toen ze de laatste maanden nog meer 
zorg behoefde is zij naar het verpleeg· 
huis Oldenhove gegaan. Daar is ze 
temidden van haar kinderen vredig in 
geslapen. 
We hebben tegen elkaar gezegd: ,.zo 
is het goed". 
Moeder, rust in vrede. 

Voor uw blijken van medeleven na het 
overlijden van onze l ieve moeder, oma 
en overgrootmoeder, zeggen wij u har· 
telijk dank. 

Kinderen, kleinkinderen en 
achterkleinkinderen. 


