
Een moeder kun je niet missen, 
een oma evenmin. 

Maar wij zullen verder moeten, 
met ieder zijn gezin. 



t 
In dankbare herinnering aan 

Marie Damhuis-Nijmeijer 
Moeder Damhuis 

weduwe van Bernhard Damhuis 

Ze werd geboren in Tilligte en stierf daar ook 
op de gezegende leeftijd van 90 jaar. 

Op 19 januari 2006 hebben we haar lichaam 
begraven op het R.K. kerkhof te Tilligte. 

Voorafgaand daaraan hebben we afscheid van 
haar genomen tijdens de plechtig gezongen 

Uitvaartviering in haar parochiekerk. 
Enkele dagen voor haar heengaan ontving zij 

het H. Sacrament van de Zieken. 

Wat zal het leeg zijn zonder haar aanwezigheid. 
Want altijd was ze vol belangstelling, vol zorg en 
liefde voor velen. Het centrum van haar leven lag 
in de ander. Alti jd lief, altijd vredelievend en vol 
aandacht voor de kinderen, kleinkinderen en 
zelfs achterkleinkinderen. 
Moeder Damhuis was een begrip in Tilligte; 
iedereen kende haar zo. Die titel 'moeder' had ze 
niet voor niets van iedereen die haar kende 
gekregen. Ze straalde het goede, het positieve 
uit. 
Haar grote voorbeeld was de moeder van God: 
Maria. Menig gebed heeft ze tot haar gericht. Op 

haar vertrouwde ze en haar bewonderde ze. Een 
bezoek aan Lourdes met enkele van haar doch
ters was dan ook een hoogtepunt in haar leven. 
Ze heeft er intens van genoten. 
Moeder Damhuis was een sterke vrouw, naar 
lichaam en naar geest. Ondanks de zware blad
zijden in het boek van haar leven, bleef ze ver
trouwen hebben in de toekomst. Ook toen haar 
dierbare man haar ontviel in 1980 pakte ze het 
leven opnieuw op en koos ze voor het licht. 
Heel indrukwekkend aanvaardde ze het onaf
wendbare: de dood. Het was goed. Ze ging haar 
man, haar kindje Bennie en al haar dierbare 
overledenen tegemoet. Heel rustig gleed ze weg 
uit het leven, precies op zondag, de dag des 
Heren. 
Wij willen heel dankbaar zijn dat we zo 'n goede 
vrouw in ons leven mochten meemaken, zo'n 
lieve moeder, schoonmoeder, oma en overgroot
moeder. 
·God, we bidden U, neem haar nu op in Uw lief
de, waar ze de vo lle vrede en vreugde mag 
ondervinden. 

Voor uw medeleven tijdens de ziekte en na het 
overlijden van moeder Damhuis, willen wij u heel 
hartelijk bedanken. 

Kinderen, 
kleinkinderen 
en achterkleinkinderen 


