
Geertruida Helena 
Damhuis - van der Meer 

Oma werd op 6 januari 1919 in Den Helder geboren 
en kwam uit een gezin van 9 kinderen. 

Op 26 november 1949 trouwde oma met Joop 
Damhuis geboren op 28 maart 1920 te Losser en 

samen kregen ze op 14 november 1950 hun eerste 
en enigste dochter, mijn moeder Suze. 

Haar gezin betekende alles voor oma, en ze was 
dan ook een lieve vrouw en zorgzame moeder. 
Vanaf haar trouwen ging oma mee werken in de 
fabriek en later in de confectie terwijl mijn moeder 
veilig bij oma's vader en moeder ondergebracht was. 

Toen in 1969 het eerste kleinkind geboren werd was 
oma's geluk compleet. Bijna elke morgen stond ze 
dan ook paraat om te helpen met de verzorging van 
mij en mijn broertje Mark. Dit heeft ze gedaan zo 
lang ze kon en oma heeft ons daarmee al die jaren 
een heel goed en warm gevoel van omaliefde 
gegeven. 

Oma's grootste hobby was naast haar familie, 
puzzelen en voorts was ze gek op het doen van de 
witte was, het onkruid - vrij - houden van de tuin , en 
niet te vergeten mannenwerk, dat vond ze geweldig 
om daar over mee te praten. 

Elke zaterdag kwamen we met onze familie gezellig 
bij elkaar en ook de verjaardagen werden elk jaar 
uitbundig gevierd . Hiervan kon oma intens genieten. 
Op visite gaan daar hield oma de laatste jaren 
absoluut niet meer van. Het liefst had ze haar familie 
de hele dag in haar eigen huisje om zich heen . Zelfs 
op opa's verjaardag 28 maart jongs leden , terwijl ze 
al heel erg ziek was en zich alles behalve goed 
voelde, heeft ze nog de hele middag "gezellig" 
tussen ons ingezeten , omdat ze zelf wist dat dit de 
laatste verjaardag was die ze mee zou maken. 

Tijdens haar hele leven en haar laatste ziektejaar, 
heeft mijn oma enorm veel steun gehad aan mijn 
opa . Dag en nacht stond hij voor haar klaar. Tot op 
het laatste moment toe. Mijn opa is dan ook een man 
uit duizenden. 

Gelukkig heeft oma afscheid mogen nemen samen 
met de mensen die haar het meest dierbaar waren. 
Ook al is het afscheid van ons allemaal , haar zeker 
heel erg zwaar gevallen, is ze toch uiteindelijk vredig 
ingeslapen. En is ze nu hopelijk "boven" weer 
verenigd met haar eigen papa en mama, twee 
mensen waar ze haar hele leven ontzettend veel van 
gehouden heeft. 

Lieve oma heel erg bedankt voor alles watje 
voor ons gedaan hebt. 

J.J. Damhuis 
Suze en Bertie 
Claudya en Anno 
Mark 


