
Toen werden ZIJn werkzame handen 
tot rust gebracht, 

ZIJn ogen voor eeuw1g gesloten, 
stond zijn krachllge hart voor altijd stil. 

Alphensus Damhuis 
"Fons" 

weduwnaar van 
Mariet)e D<JkhUijS vroeger Oude Breu<JI 

• 1 november 1925 t 6 april 2008 

Pa IS in Losser geboren als jongste van 17 kin· 
deren. Z11n familie was erg belangrijk voor hem, 
zowel in grote als in kleme kring. 

H1j trouwde in 1959 met MarietJe en ze kregen 7 
kinderen. H<j was een zorgzame, hardwerkende 
man en vader. Papa heeft Jaren voor mama 
gezorgd toen ze Z<ek was. Later werd h1j oe trot· 
se opa van 14 kleinkinderen en van 1 op komst 

Pa draalde ZIJn handen nergens voor om. HIJ was 
hand1g. In elk hUls van ZiJn kinderen staat wel1ets 
van hout: een bed, een kast, een stevige kruk, 
door pa gemaakt en gemerkt met zijn initialen, 
datum en bouw1nstruct1es voor de leek. Hij zorg
de ervoor dat het ook nog in de Micra paste. Hij 
had zijn e1gen humor en was vindingnjk op ZiJn 
eigenwiJZe man1er. Vroeg 1e hem adv1es, dan 
dacht en tekende hiJ het precies uit en moest het 
natuurliJk ook op d1e manier gebeuren en liever 
niet anders. Meestal bleek dit ook het beste. Pa 

zorgde goed voor zichzelf en knutselde allerlei 
hulpstukken om Zichzelf zo goed mogelijk te 
kunnen redden en anderen met tot last te zijn; hij 
werd zo zijn eigen ergotherapeut. 

Voor de grote tamolie DamhUIS h<eld pa samen 
met anderen de stamboom bij en was hij van 
<edereen op de hoogte. HiJ was blij met elk nieuw 
f91tJe en keek met plezier terug op de grote reü· 
nle. 

Pa hield veel van de natuur, z1jn vogels, voetbal, 
fotograferen en lezen. Daarnaast is zijn interesse 
voor lndonesiê altiJd gebleven door zijn diensttijd 
die hiJ daar heeft doorgebracht 

Ondanks dat hij op het e1nde niet veel meer kon, 
genoot hij nog van het huis waaraan hiJ veel met 
ZJjn eigen handen heeft gewerkt. 
Hij was dankbaar voor de goede zorg d<e hij 
kreeg van zijn kinderen en vele anderen. 
Hoerdoor kon hij thuos zijn. Wij waarderen :n het 
bijzonder de hulp die Yvonne heeft gegeven. 

We zullen hem m1ssen. 

Wij danken jullie harteliJk voor JUllie belangstel· 
ling en meeleven tijdens zijn ziekte en na zijn 
overlijden. 

Konderen 
en kle1nkmderen 


