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In dankbaarheid gedenken we 

RIET DAMHUIS 
echtgenote van 
BEN SEGERINK 

Op 18 maart 1938 werd zij geboren. Vrij 
plotseling overleed zij •>P 27 december 1983. 

Na een leven vol hindernissen ben je van 
ons heengegaan. Het steeds terugkeren van 
een slopende ziekte maakte het jou erg 
moeilijk. De eerste keer dat deze ziekte zich 
aankondigde was je pas twintig. je werd 
ervoor behandeld en je genas. Drieëntwin
tig jaar later kwam de ziekte weer onge
merkt je leven binnen. Ook nu genas je. 
Nog geen twee jaar later kwam het weer 
en je lichaam verloor de ongel!jke strijd 
regen deze ziekte. 
Niet alleen je lichaam voerde een strjjd de 
laatste jaren maar ook je geest. Je was niet 
het type dat vanzelf met je problemen en 
zorgen op tafel kwam. Je probeerde het in 
jezelf uit te vechten. Waarschijnlijk voelde 
je de laatste tijd dat er iets mis was fn je 
lichaam. Je was moe en lusteloos. Dat stuitte 
bij veel mensen op onbegrip. Je liet de 
mensen maar denken. Het moet een zware 
strjjd voor je geweest z!jn. maar ook voor 
je omgeving omdat je jezelf nooit uitte. 

Naast deze lichamelijke en geesrelüke strijd 
die je voerde. had je ook nog je gezin, dat 
je aandacht opeiste en waar je je voor in
zette. Ondanks alles probeerde je iets van 
het leven re ma~en, ervan te qenieten. niet 
alleen voor jezelf. maar ook voor Ben. Rob 
en Ellis. 
Wat we toen niet begrepen. begrijpen we 
nu: .Je wilde helemaal alleen je problemen 
oplossen, zo was nu eenmaal je karakter. 
Dat was en is voor ons moeil!jk te aan
vaarden. maar we moeren de moed die je 
hiervoor had respecteren. Moge God je nu 
de r~st geven waarnaar je verlan<:}d hebt 
in dit leven. Je hebt het verdiend". 
Ben. Rob en Ellis; afscheid nemen doet 
pijn. Wees dapper. houd moed. 
lieve ma. broet s. zusters. moeder. schoon
zusters en zwagers, nooit zal ik vergeten 
wat JUllie speciaal de laatste weken voor 
mü hebben gedaan. ik had jullie nodig. Be
dankt hiervoor. 
Dag allemaal. Riet. 

Voor uw blijken van medeleven bü de ziekte 
en het overlijden van Riet, zeggen w!j u 
hartelUk dank. 

De lutte. december 1983 
Merelstraat 16 

Ben. Rob. Ellis 


