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Je leidde een eenvoudig leven wat zich af
speelde in Lonneker. Samen met Ma deelde je 
38 jaar lief en leed. Je beroep, timmerman, 
was tevens je hobby. 
Je stond altijd klaar voor iedereen die wat te 
klussen had. Breed had je 't niet, maar we heb
ben nooit 't gevoel gehad dat we tekort zijn ge
komen. 
Op 50-jarige leeftijd ging je gezondheid parten 
spelen en moest je 'n zware longoperatie on
dergaan. Je kwam zelfs bij de deur en moest je 
een andere invulling geven aan je dagelijkse 
leven. Onder 't motto: "ie mot nig stil goan zit
t'n", heb je je draai weer gevonden. Om je con
ditie op peil te houden ging je één keer per 
week zwemmen en fietste je veel. Verder vulde 
je je tijd met werken op 't land en in de tuin en 
helpen in en rondom de kerk. Thuis deed je 
vaak puzzelen, kaarten of Rummikub met Ma. 
Fluitend ging je weer door 't leven. 

Veertien jaar hebben we er nog samen bijge
kregen, waarin je vier kinderen 't huis zijn uit
gegaan en je vier kleinkinderen zijn geboren. 
Want vorig jaar zomer werd je opnieuw geveld 
door 'n slopende ziekte. De manier waarop je 
met de ziekte omging was altijd dragend en 
nooit klagend. Je had zelfs de kracht om je 
wensen kenbaar te maken en de dingen te re
gelen zoals je dat zelf wilde. Dit deed je om Ma 
en ons te ontlasten, want tot last wilde je niet 
zijn. 
Jouw grote wens was om thuis te sterven, wat 
we met ons allen hebben volbracht. 
Jouw levenswijze en de manier waarop je met 
de ziekte bent omgegaan, is 'n groot voorbeeld 
voor ons. Mogen we daar de kracht uit putten 
om door te gaan met ons leven, waarin jij Pa 'n 
belangrijk onderdeel van blijft. 
Dag Pa. 

Voor uw medeleven en belangstelling tijdens 
de ziekte en bij het overlijden van mijn dierbare 
man, ons Pa en onze lieve opa, danken wij U 
hartelijk. 

Jo Hogt - Damink 
kinderen en kleinkinderen 

Lonneker, 15 oktober 1996 


