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JOHANNES GERHARDUS LAMBERTUS 
DAMINK 

vanaf 3 rr e• · 950 gehuwd met 

MARIA BERENDINA TEUSSINK. 

Hij werd op 10 september 1924 te Losser gebor.,n. 
In ZIJn lang" ziekteperiode werd hi) gesterkt door 
het sacrament van de zieken, toch vnj onverwacht 
van ons weggenomen in het zoekenhuis Stadsmaten 
te Ensch.,de op 3 maart 1987. Na de Uotvaart on ZIJn 
parochie<erk. toegew•Jd aan Maria, hebben we Z•Jn 
lichaam aan de aarde toevertrouwd op de bearaaf· 
plaats te Oldenzaal op 6 maart. 

J,:,han wa~ een man van weinig woorden, ma:1r met 
een open oor voor de mensen en voor de dongen 
om zoch heen. Hol heeft altijd hard gewerkt, in de 
tuin en in de fabrock met haar onregetmatoge tiJd""· 
voocal in de nachtdienst, 
Hoj hoeld van de 'latuur. van de vogels, maar ZoJn 
bijzondere liefde eme utt naar zijn vrouw met wie 
hoJ 36 Jaar vreuidC, maar ook veel teleurstellinl! heeft 
gedeeld: naar zijn dochter en schoonzoon, naar ZIJn 
kleinkinderen, op wie hiJ zo trots was. 
Met kinderen kon hij goed overweg, maar ook veel 
anderen werden getroffen door zijn bezorgdh.,id en 
zijn medeleven ... Het is beter ta geven, dan te ont
vangen" waç zijn stil devies. 
Het was dan ook voor hem en zijn vrouw een grote 
opgave toen hij 8 Jiar geleden door een langzaam 
voortgaande zoekte werd &etroffen. H•J vroeg zich 
vaak af: waarom toch dit alles, en waarom ik! - maar 
tegeliJk groeide hiJ on overgave en berustong. 

DaarbiJ heeft h•J veel steun g"vonden on zijn geloof 
want hij was een diep11elovig man, doe trouw elk 
weekend deelnam aan de Euch;ansti.,, met een voor
keur voor de Hoogmos met LatiJnS" gezangen, maar 
ook b•J bijzondere vo"rongen graag present was in 
ZIJn parochiekerk. 
We bidden, dat h•; die zo gedeeld heeft in het liJden 
van jezus Christus, nu mag delen in het nieuwe 
~even van Z•Jn verri;zenis. 

Voor uw deelnemina ondervonden tijdens de ziekte 
en na het overlijden van onze lieve man, vader en 
opa, betuigen wij u onze oprechte dank. 

Familie Damink 

Oldenzaal. maart 1987 


