
In dankbare herinnering aan 

Johannes Gerhardus Damhuis 

echtgenoot van 
Augustina Maria Aleida Rudde 

Hij is geboren op 9 februari 1936 te Losser en is 
overleden op 15 januari 1997 te Hengelo. We 
hebben hem herdachttijdens de Eucharistieviering 
op 21 januari 1997 in de parochiekerk Pius-X te 
Hengelo en hem aansluitend begeleid naar het 
crematorium te Usselo. 

Herinner mij 
niet in sombere dagen. 

Herinner mij 
in de stralende zon. 

Herinner mij hoe ik was, 
toen ik alles nog kon. 

Jan, dit zijn je laatste en blijvende woorden van 
troost en bemoediging voor ons. Zo stond je hele 
leven voortdurend in dienst van onze toekomst. Je 
zorg was dat wij een goede plaats zouden berei
ken en met ernst en toewijding heb je je daarvoor 
ingezet. Het was je trots en voldoening te ervaren 
dat je was geslaagd, vooral omringd door je klein
kinderen, hoewel je zelf zo graag nog meer voor 
hen had willen doen. 

Daarbij was je een man met gouden handen. Het 
deed je innig zeer dat je al zo vroeg arbeids
onbekwaam werd verklaard, maar met grote 
vasthoudendheid kwam je daaroverheen. Daarna 
ging je je nog meer inzetten voor eenieder die bij 
je aanklopte voor hulp. 
Familie, vrienden, ook de accordeonclub deden 
nooit tevergeefs een beroep op je. Elk werk, elke 
klus werd vakkundig afgewerkt. Je eigen huis en 
de huizen van ons, je kinderen, vergeten wij niet. 
Toch vond je nog tijd voor de rust van het vissen 
en de ontspannen momenten om je bezig te 
houden met puzzelen. Je toekomstplannen wa
ren nog veelvoudig totdat de ziekte je lichaam 
deed verzwakken, je geest tenslotte ook niet 
verder meer kon en je rustig en vredig temidden 
van ons allen bent ingeslapen. 
Moge nu de God, waar je in rustig vertrouwen op 
hebt gebouwd en gehoopt, je nu leven geven van 
waaruit je tevreden kan terugkijken op je leven 
met ons, dat geslaagd was. 
Jan bedankt, en blijf ons aanspreken door je 
woorden en je daden. 

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven tijdens 
de ziekte en na het overlijden van Jan. 

Guus Damhuis 
kinderen en kleinkinderen. 


