
Mama, dank om wat je was 
we vergeten je niet. 



Intens verdrietig om haar overlijden, maar met 
een dankbaar gevoel en vele goede herinnerin
gen hebben wij afscheid genomen van mijn 
lieve vrouw, mama en oma 

Truus ten Dam-Freriksen 
echtgenote van Antoon ten Dam 

Zij werd geboren op 8 juli 1923 te Ambt Delden. Gesterkt 
door het Sacrament van de Zieken is zij temidden van 
papa, alle kinderen en kleinkinderen vredig ingeslapen 
op 18 oktober 2001. Op 23 oktober hebben we afscheid 
van haar genomen in de parochiekerk van de H. Blasius 
te Beckum, waarna we haar hebben begeleid naar haar 
laatste rustplaats op het parochiekerkhof aldaar. 

Mama kwam uit een hecht gezin van tien kinderen en is 
opgegroeid op de boerderij 'De Langenhorst'. Op 20 juni 
1956 trouwde ze met Antoon en kwam ze in Beckum 
waar ze zich al snel thuis voelde. Ze kreeg meteen een 
zware taak op zich, de zorg voor opa en twee ooms die 
ze liefdevol tot het eind heeft verzorgd. 
Er werden vier kinderen en later elf kleinkinderen gebo
ren, waar ze trots op was en die een uitgesproken plaats 
hadden in haar leven. Ze was gelukkig als het met de 
kinderen goed ging. Ze stond altijd voor papa en voor de 
kinderen klaar en gezelligheid stond bij haar hoog in het 
vaandel. Elke zaterdag bakte ze een taart of cake, want 
zondagmiddag kwamen de kinderen en kleinkinderen. 
Daar genoot ze intens van. 
Mama heeft thuis altijd hard meegewerkt, ze hielp papa 
met alles. Vroeger met het venten van aardappels en 

fruit en op de boerderij. Later met het loonbedrijf, zelfs 
tractor rijden was haar niet vreemd. Ze was onze steun 
en toeverlaat en de spil van het gezin. iedereen was er 
welkom en de koffie stond altijd klaar. Mama was een 
lieve, spontane vrouw en een warme, meelevende moe
der en oma met belangstelling voor ieder en alles om 
haar heen. 
We zijn verslagen nu we zo plotseling afscheid hebben 
moeten nemen, ook al wisten we dat haar gezondheid 
veel te wensen overliet. De laatste jaren heeft ze licha
melijk veel in moeten leveren. Ze kon steeds minder en 
had daar soms moeite mee, want ze wilde nog zoveel. 
We hebben groot respect voor haar wilskracht en opti
misme, waardoor ze er steeds weer bovenop kwam. De 
laatste maanden heeft ze met papa genoten van ritjes in 
de auto, want ze hield van de natuur. Ook maakte ze 
dagelijks een wandelingetje met de honden, waar ze zo 
gek mee was. Ze was niet alleen begaan met haar fami
lie, maar ook met de mensen om haar heen. Ze hielp 
zoveel ze kon en als er ergens verdriet was, ging ze er 
naar toe om troost te bieden. Maar ook van een feestje 
hield ze. Als haar gezondheid het toe liet, was ze met 
papa van de partij. 

Voor ons die achterblijven is er een grote leegte, de stil
te zal ons overvallen. Maar niemand ontneemt ons de 
mooie herinneringen: Mama blijft voor altijd in ons hart. 

leder, die ons in deze dagen tot steun is geweest en op 
hartverwarmende wijze met ons heeft meegeleefd, dan
ken wij heel hartelijk. 

Antoon ten Dam 
Kinderen en kleinkinderen 


