
t 
Ter gedachtenis aan 

FRANCISCUS DAMHUIS 
zoon v~n 

F'. M. DamhW. en E. Damhuis-A-verbeek 
HlJ werd geboren op 30 september 1958 te 
Loaaor. Na een langdurige en ernsnge nekte 
ia hij overleden In het ztekenhuis Ztekenzorg 
to Enschede op 8 december 1970. Op 12 de
cember hebben wij ZiJn lichaam te ruste gelegd 

op bat R.K. i:erkhof te Losser . 

.. De Heer heeft gegeven, de Heer hoen geno· 
men. De nnm van de Heer zij geprezen". (Job). 
Deze woorden sprak de heilige man Job nadat 
hij letterh;~ alles verloren had; ZIJn familie, ha
ve en good cm ook ZIJn gezondheid, Wio zal 
het ons kwalljk nemen wanneer wij er moeno 
mee hebben d~z" v;oorden oa te zeggen. De 
waarhotd kan zo hard ZIJn en Gods raadabo
slullen zo ondoorgrondelijl< voor ons mensen. 
Tcoh zal onzo krilch: liggen In de aa::vaarding 
van ons leed. 
Frana wu oen goede jongen en een goede 
leerling op ll(:hool. Met ZIJn talenten leek het 
leven vol belonen. Maa God heeft iel9 betera 
met hem voor gehad en hem biJ zich genomen 
in zt)n onu•t.sprekehjke heerlijkheid. 
Lieve oudars en broertjes, jullie zullen nu wel 
bedroefd ZIJn omdat ik heengegaan ben .. Maar 
weest getroost, ik leef nu bij God in het Va· 
derhuis. Nu k~n geen pijn of ziekte mi) meer 
deren. Ik dank jullie voor alle goedheid en 
liefde, die tk mocht ondervinden. Laat uw droef· 
beid niet zonder hoop ztjn, want eenmaal zul
Jen WIJ weer allemaal btJ eli:aar zijn. Tot zo· 
lang bid tk btJ God voor Jullie. Vaarwel en tot 
z>ens tn de Hemel. 
------- --

Druk: de !.ange, Losser 

Voor uw deelneming b1j het overlij
den van onze heve zoon en broer 
zijn wij U zeer dankbaar. 

F. M. Damhuis 
E. Damhuis-Averbeck 
Bennie, Hans. Matthi. Alfons 

Losser, 12 december 1970 


