
In dankbare herinnering aan 

j Hendrik Damink 

echtgenoot van 

Sientje Oubbelink 

Hij is 15 maart 1912 geboren te Klem Agelo en 
op 21 juni 1996 overleden te Rossum. Op 25 JU· 
ni is hij te ruste gelegd op ons kerkhof. 

Pa is opgegroeid in een groot gezin. Op JOnge 
leeftijd ging hij werken op de boerderij e~ later 
in de textiel. Op 14 me1 1947 trouwde hiJ met 
Sientje en samen hebben ze acht kmderen lief
devol op laten groeien. Dat gezin was voor pa 
zijn 'alles'. Pa was een grote, sterke en hardwer
kende man. Een aantal keren heeft pa op de 
grens van leven en dood gestaan. Maar pa was 
en bleef een vrolijke man die hield van grappen 
en muziek. Tot de laatste week toe klapte hij mee 
met de liedjes die zijn (klein)kinderen zongen. 
Pa straalde naar veel mensen warmte uit. Hij was 
een ruimdenkend mens, die oprecht en echt 
was, waardering en respect had voor iederéén. 
Juist daarom waren wij en vele anderen, graag 
in zijn gezelschap. Pa was een echte kinder
vriend. Door zijn hartelijkheid wilden kinderen 
en kleinkinderen graag in zijn omgeving zijn, een 
opa voor 't hele dorp. 
Ondanks dat pa de laatste jaren geestelijk en li
chamelijk achteruitging bleef hij zijn warmte, lief-

de en uitstraling naar mensen om hem heen 
behouden. 
Pa was gehecht aan ma. Ze was ZiJn steun en 
toeverlaat . Vooral de laatste jaren werd de lief
de tussen pa en ma op de proef gesteld. 
Pa behoefde veel zorg die ma met liefde gaf en 
pa met dankbaarheid ontving. Het leerde ons 
als kinderen dat je met echte liefde en respect 
voor elkaar, bergen kan verzetten. 
Wij hebben dan ook grote bewondering voor de 
manier waarop ze met elkaar omg~ngen 
Pa zei dat hij graag 100 jaar wilde worden, maar 
dit heeft hij niet waar kunnen maken. Ondanks 
zijn sterke lichaam en grote wilskracht heeft ~IJ 
zich op 84 jarige leeftijd over g~geven en. ZIJn 
leven in Gods handen gelegd. HIJ IS naar e1gen 
wens thuis in de nabijheid van ma en zijn kin
deren vredig ingeslapen, omringd door warr~te 
en geborgenheid. Dit alles is voor ons een f1)ne 
gedachte, die wij altijd blijven koesteren. In o~s 
hart blijft hij altijd bij ons. We zullen hem erg mis
sen. "Dank pa voor alles en rust in vrede" 

Wij danken U hartelijk voor uw belangstelling tij
dens zijn leven en het medeleven na het overlij
den van mijn dierbare man, lieve vader, opa en 
overgrootopa. 

Sientje Damink-Dubbelink 
Kinderen, kleinkinderen en 
achterkleinkind. 

Rossum, juni 1996 
Thijstraat 17. 


