
Dankbaar gedenken wij 

Antonius Johannes Damhuis 

echtgenoot van Susanne Maria Kamphuis 

Hij werd in Losser geboren op 8 september 
1930 en na een aantal moeilijke jaren is hij 
overleden op 2 september 1994. Biddend heb
ben wij afscheid van hem genomen in de St. 
Plechelmusbasiliek op 6 september en hem 
daarna te rusten gelegd op de begraafplaats te 
Oldenzaal. 

Wij nemen afscheid van een man die gelovig 
door het leven ging , want geloven betekent 
toch : er willen zijn voor anderen. En daarmee is 
zijn leven heel kernachtig getypeerd. Zijn be
roep als timmerman oefende hij met liefde uit en 
was daarin Gen prima vakman. De woningen die 
hij met zijn broers en vader voor familie ge
bouwd heeft, getuigen daar wel van . Maar ook 
voor anderen stond hij klaar en zeker niet te 
vergeten voor zijn vrouw en kinderen en ook 
wanneer er wat gedaan of veranderd moest 
worden wat timmeren betrof. Ook de kleinkin
deren kregen zijn liefde en aandacht door hen 
mee te nemen naar het land en op de vele 
uitstapjes. Die liefde en aandacht was wederke
rig. Helaas heeft hij, in het belang van zijn 
gezondheid, vroegtijdig met zijn werk moeten 

stoppen . Problemen met de hartkransslagader 
maakte nieuwe omleidingen noodzakelijk , 
waarna hij nog een jaar gewerkt heeft maar toen 
echt moest stoppen. Dat accepteren was voor 
hem heel moeilijk. 
Elf Jaar heeft hij daarna gewerkt op "Het 
Hulsbeek" waar hij van zijn beroep een hobby 
maakte, want veel namen en aanwijzigingen , in 
hout gefreesd, doen blijvend aan hem denken. 
De laatste zes jaar was hij thuis en werd het 
woord "samen" een trefwoord. 
Alles, maar dan ook alles werd altijd samen 
gedaan. 
Als mens van de natuur genoot hij van de 
volkstuin, die eenvoudigweg "het land" genoemd 
werd. 
Het laatste jaar kon hij het zelf niet meer maar 
ging er wel steeds mee naartoe. Ook fietsen en 
wandelen in de natuur was voor hem een genot. 
Nu zijn dat allemaal herinneringen geworden, 
maar wel in grote dankbaarheid. 

"Je wilde zo graag bij ons blijven 
en vocht ervoor zolang je kon. 

Maar deze strijd was niet te winnen 
voor ons blijft slechts de vraag, waarom." 

Rust in vrede. 

Wij zijn U dankbaar voor Uw meeleven na het 
overlijden van Toon Damhuis. 

De familie Damhuis. 


