


t Een blijvende gedachtenis aan 

Ans, Johanna Anna Catharina 
van de Putte - Darnhuis 

sinds 6 maart 1964 weduwe van 
PIET, PETRUS JOHANNES CORNELIS VAN DE PUTTE 

Zij is geboren in Losser op I september 1911. Ze was op 
één na de oudste in het gezin van Willem Damhuis en 
Catharina de Lange en groeide met haar broers en zussen 
in dat gezin verder op in Oldenzaal. Na haar middelbare 
schoolperiode behaalde ze het diploma verpleegkundige 
en ze heef\ zich jarenlang als verpleegster ingezet voor de 
zieke medemens in ziekenhuizen, in de wijk en als 
particulier verpleegster. 
Op latere leeftijd ontmoette zij Piet van de Putte, met wie 
ze in 's Gravenhage trouwde. Toen zijn gezondheid 
achteruit ging heeft ze hem liefdevol verpleegd tot aan 
zijn dood toe. Later ontmoette ze Leo van de Locht in 
haar leven met wie ze vele jaren een hechte vriendschap 
onderhield tot ook de dood hen weer scheidde. Om toch 
wat dichter bij haar familie in Twente te kunnen zijn 
verhuisde ze naar Almelo, naar een aanleunwoning van 
Woon- en Zorgcentrum "de Klokkenbelt", waar ze nog 
verscheidene jaren met veel plezier heeft gewoond. 
Ze had veel over voor de onbedeelde mensen, maar was 
heel spaarzaam voor zichzelf. Ook heeft ze verschillende 
ernstige operaties in haar leven moeten ondergaan en 
door de steeds erger wordende slijtage in de gewrichten 
heeft ze veel pijn geleden. 

Uiteindelijk moest ze daarom worden opgenomen in het 
verzorgingshuis "Hoog Schuilenburg" te Almelo, waar ze 
nog enkele jaren met liefde werd verzorgd. Haar geest 
bleef helder, maar haar lichaam kon niet meer. Door haar 
wilskracht kwam ze nog enkele ernstige aanvallen van 
longontsteking te boven, maar verzwakte lichamelijk 
zozeer dat een opname in het verpleeghui s "Het 
Meulenbelt" in Almelo noodzakelijk werd. Daar is ze 
nog enkele maanden prima verzorgd en verpleegd en ook 
de verpleegkundigen daar waren heel gek met haar. 
Hoewel ze bang was voor de dood is ze daar, moe 
gestreden, in de nacht van 9 op 10 september 2002 - een 
week voor haar 91-ste verjaardag - vredig, voorgoed 
ingeslapen. Ze was er klaar voor: het hoefde zo van haar 
niet meer. In het gelovig vertrouwen dat het leven wel 
wordt veranderd, maar niet wordt weggenomen, geven 
we haar leven uit onze handen over in de handen van de 
levende God opdat zij in vrede mag voortleven bij Hem. 

Tijdens haar plechtig gezongen uitvaart in de kerk te 
Maria Parochie hebben we afscheid van Ans moeten 
nemen en daarna hebben wij haar uitgeleide gedaan naar 
het crematorium "Twente" te Almelo. 

Voor uw bezoeken aan haar gebracht en voor uw 
medeleven met ons na haar overlijden, danken wij u 
oprecht. 

Familie van de Putte 
Familie Damhuis 

Almelo, 13 september 2002 


