
Dankbare herinnering aan 

Cornellus Gerhardus Damhuls 
echtgenoot van Johanna Maria de Roos 

J<ee• w~rd geboren te Dcn~kamp op 30 au· 
goMtos 1932. Geheel onverwacht i• hij ovcrl~d~n 
te Oldenzaal op 9 •eptember 1980. Op vrijdag 
12 september <t.a.v. hebben wij tijdens de g~· 
zongen Eucharistieviering in de Parorhiekerk 
van de H. Antonius van Pad na afscheid van h-.n 
genomen, waarna de crematie volgde te Us.elo. 

Aan Kee• kan ik all~en maar terugdeuk~n met 
~rote dankbaarheid. Hij he~ft in mijn !~ven al. 
les betekend. Rij was li~f en zorgzaam, een man 
om intens van te houden. \\'e waren gelukkig 
mf"t elkaar. Er ging een zekere rust van hem 
uit. Hij kon goed luistrreu ~n daC'ht cl on na ove-r 
wat besproken was. Hij wist vaak goede raad 
te geven. 

Ook voor vader en moeder beeft bij veelg~daan 
tot hun dood toe. Hij bezoeht hen dikwijls op 
de .\fariabof en nam hen 'l'aak mee in <Ie auto 
om b~n wat afleiding te bezorgen. Zij waren er 
bijzonder blij mee. 

Tf"geno"·er onze familie, bijzonder voor oma, 
wa• bij altijd attent. Geen verjaardag wtrd H>r· 
g•ten. IJij hield alles bij, wat er in de farnili~ 
gaande was en hielp bij moeilijkheden. 

Bij was een doorzetter. Al• bij erge u. m~e he· 
gon, wilde hij het tot een goed einde brengen. 
Door zelfstudie heeft hij zich opgewerkt tot 
leraar wis .. eu natuurkunde, eer~t in Bruo~bum, 
daaros in Raalte en in Enschede aan het Cal•· 
kollege. Bij heeft veel werk verzet voor de 
•cbool en hij giug in ziju werk op. Ze konden 

op hem rekenen, want bij was punktueel eo 
prf'cies. Hij watJ er gezien. 

Ook thui• was hij steeds bezig. Zijn buis en 
zijn tuin hield hij goed bij, hij poetste zijn nuto 
totdat er geen vlekje of stipje m~er op bet lak 
te zien was en tijde11s het rijden merkte hij elk 
ooregelmatig geluid op. Hij probeerde er thuis 
zo spoedig mogelijk de oorzaak van op te sporen 
en het ~uvel op te heffen. Bij hi~ld niet van 
half werk. 

Helaas is hij diusdag 9 september geheel on· 
verwacht van mij, van ons heeugeJraon. Zoals 
st~eds bij ~Ik sterveu is zijo dood '\'oor ous een 
mysterie. Wij blijv("n achtPr met vragen, waarop 
wij g~en antwoord krijgen. Alle~o God weet het 
antwoord en daarom wenden wij ons tot Hem. 
~1oge Hij ano Kees de ruM geven, die bij voor 
alles verdien<! heeft. 

Voor uw blijken van medeleven bij het overlijden 
van mijn man en onze broer zeggen wij U allen 
onze hartelijke dank. 

). M. Damhuis ·de Roos 
en Familie 

Oldenzaal, september 1980 
Burg. Walierstraat 13 


