
Een herinnering aan 

Stinie Damhuis - Oonk 

Geboren 18 augustus 1932. 

Stinie kon zich om kleine dingen verheugen. 
De eerste sneeuwklokjes welke door de 
sneeuw hun kopje omhoog staken, de 
narcissen welke echte lenteboden waren. 
Een jurkje wat zij gereed kreeg voor haar 
dochters en later voor haar kleindochters. 
Maar bet moest wel kloppen, liever haalde 
Stinie alles weer los dan dat er een naadje 
scheef zat. 
Zij was een perfectionist in het werk dat zij 
deed en voor baar gezin. Want haar gezin 
was haar alles, Man, drie dochters, 
schoonzoons en zes kleinkinderen, daar 
leefde zij voor. 
Terwijl toch ook haar vriendinnen en andere 
bekenden haar volle aandacht hadden. Die 
wisten ook allemaal dat Stinie het liefst thuis 
was, terwijl zij met volle teugen ook van de 
vakanties kon genieten, maar toch thuis was 
zij het liefste. 

Daar kon zij toch met volle teugen genieten 
van haar gezin en in het bijzonder van de 
kleinkinderen. Om het in haar eigen woorden 
te zeggen. Daar was zij "Drietens gek mee." 
Het was dan ook een hele tik toen zij twee 
jaar geleden te horen kreeg dat het kanker 
was en ongeneeslijk. ls het verwonderlijk dat 
met zeven maal in het ziekenhuis op
genomen zij wel eens een zware nacht had en 
na een van zulke nachten lag te dichten: 
"Nu ben ik moegestreden uit dit leven weg 
gegleden." 
Maar toch won het zonnige humeur het altijd 
weer. Toen Stinie op 13 november 2002 te 
horen kreeg dat de artsen haar niet meer 
konden helpen zei Stinie: "Dan wil ik naar 
huis.'" 

De 14• november kwam zij thuis en enkele 
uren later is zij temidden van haar geliefden 
overleden. 

Wij hebben haar de 19• november op de RK 
begraafplaats ter ruste gelegd 

Mogen wij u, namens de hele familie danken 
voor uw meeleven tijdens haar ziekte en uw 
belangstelling bij de begrafenis. 


