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In liefdevolle herinnering van 

Gerrit Damhuls 

Man van Truus Damhuis - Huisken 

Over1eden op 5 mei 2004, is pa op 11 mei, na 
een herdenkingsdienst in de St. Nicolaaskertc te 
Denekamp, gecremeerd in het crematorium te 
Usselo. 

Pa Is geboren op 5 oktober 1935 te Volttle, 
waar hij opgroeide als eerste zoon in een gezin 
met 5 kinderen. Op 21 jarige leeftijd ontmoette 
hij ma. Na een onbezorgde vertceringstijd zijn 
ze 4 jaar later getrouwd. In den Ham maakte ze 
samen een nieuwe start. Hier zijn hun twee 
zoons Ewald en Roger geboren en getogen. 
Pa was een gedreven persoonlijkheid met veel 
energie. Dit vond je terug in zijn werk en in zijn 
grote hobby, de duivensport. Ook vond je dit 
terug in zijn relatie tot andere mensen. Pa stond 
altijd klaar voor iedereen met woord en daad. 

Na 22 jaar den Ham verhuisden pa en ma weer 
naar hun geboortestreek, naar Denekamp. 
Terug ook naar hun familie, waar ze een 

hechte band mee hebben. Hier volgde nog 
weer een gelukkige li'Jd samen. 

Pa hield van fietsen, kilometers door de natuur, 
vaak samen met ma. Voor de kinderen had je 
alles over en stond altijd voor ons klaar. Je was 
zo zorgzaam, alles moest netjes zijn. 
En dan het kleinkind waar je zo van hield, zij 
was 'opa's meisje'. ledereen hield van jou, je 
broers, zus, zwagers en schoonzussen en ze 
lachten om jouw mooie grappen. 
Er waren nog veel plannen voor de toekomst. 
Je wou weer beginnen met je duivensport, je 
had nog vakanties met ma gepland en je wilde 
ons kinderen nog helpen met van alles. 
Helaas mocht het niet zo zijn. Na een oneertijk 
gevecht met een vreselijke ziekte is pa in een 
korte tijd onverwachts van ons heengegaan. 

Pa, iedereen hield van jou en we zullen je 
DDI2iJ vergeten. 

Wij zijn u allen dankbaar voor uw liefde en 
medeleven in deze periode. 

Truus 
Ewald en Yvome plus 8o 
Roger en Mariël 


