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Bewaar in uw herinnering 

en gedenk in uw gebed 

Geertruida Susanna Damhuis 
sinds 7 november 1983 weduwe van 

JOHANNES ANTONIUS BODDE. 

ZU werd geboren te Beuningen 3 novem. 
ber 1900. Vanaf haar huwelijk in 1925 heeft 
ze geleefd en gewerkr op boerderij .Ot
rinkhof" in Noord-Deurningen. lief en leed 
is daar gedeeld. Haar leven is niet over 
rozen gegaan. Vier kinderen overleden op 
zeer jonge leeflijd en in 1983. kort voor 
het overlijden van haar man. overleed. 48 
jaar oud. haar zoon Toon. die de boerderij 
voor1zette. 
Bovendien was ze vele raren door 'n heup· 
afw[jking erg gehandicapt en daardoor be
perkt in haar bewegingsvrijheid. 
Toch klaagde ze zelden maar probeerde 
moedig verder te leven. alles overziende 
vanuit haar stoel 111 de woonkeuken. 
Als een sterke vrouw zal zij in onze her
innering blijven voortleven. Haar kracht om 
zo te leven lag in haar aard maar putte 
ze ook uit haar diep en eenvoudig geloof. 
Ze had een grote liefde voor de Kerk en 
kon via de kerkradio intensief met de pa
rochiegemeenschap verbonden blijven. 

Na een kort ziekbed is ze na het ontvan
gen van her Sacrament der Zieken in de 
Heer overleden 30 juli 1988. 
We hadden haar voor 't laatst in ons mld
den tijdens de viering van de H. Eucha. 
ristie op 3 augustus d.o.v. 
Daarna hebben we haar bij vader en Toon 
begraven op het kerkhof van de St. Nlco
laasparochie te Denekamp. 

Een rijk en welbesteed leven is nu afge· 
sloten. Haar gedachtenis bliJft hier voort· 
leven en over de grenzen van de dood 
heen blUft zij met ons verbonden. 

Moeder. rust in vrede en blijf in de ge. 
meenschap van Gods heiligen, zoals de 
apostel Paulus ons noemt. aan ons denken. 

Maria. Moeder van Altijddurende Bijstand 
bid voor ons. 

Voor uw deelneming ondervonden na het 
overlijden van onze beminde moeder, be
huwdmoeder en oma, betuigen wü u onze 
oprechte dank. 

Familie Bod de- Damhuis 

J. Benneker, koster. Denekamp 


