
Wilt in uw gebeden blijven gedenken 

Hendrikus Damhuis. 
In Losserwerd hiJ geboren 25 juli 1916. 
ZIJn kerkelijk huwelijk sloot hij te OI· 
demarkt 23 april 1949 met 

Anna Christina Meijerink. 
In ,.de Stadsmaten" te Enschede ont
ving hiJ de ziekensakramenten en stierf 
er rustig 26 augustus 1986. Op het 
kerkhof van de Maria Geboorteparochie 
te Losser werd hij begraven 30 augus
tus 1986. 

Met grote liefde en toewijding heeft hij 
gewerkt op de boerderij. Tot het einde 
toe was hij bezorgd om het wel en wee 
van de dieren. 
In een gelukkig huwelijk was hij altijd 
heel zorgzaam voor zijn gezin . Nooit 
was hem iets te veel. BiJ nacht en on
tij stond hij altijd klaar. De laatste tijd 
was hij te moe om deze taak te vol 
brengen. 
Als natuurmens wist hij erg goed, dat 
zijn Schepper de wasdom verzorgde. 
Hij was erg gelovig en diep godsdien
stig. 
Het liefst genoot hij in alle rust van 
zijn kleinkinderen, tevreden rondkijkend, 

hurkend op één knie, zijn pijpje rokend. 
Hij straalde een grote rust uit. Eenvoud 
kenmerkte hem. Hij was een man van 
weinig woorden, oie met een klein ge . 
baar zijn genegenheid toonde. Hij klaag. 
de nooit, verwerkte alles voor zichzelf. 
Vele jaren mocht hij samen met Tonny 
op de boerderiJ werken. Ook heeft hij 
met grote trouw vele taken in verschil 
lende verenigingen vervuld. Na dit ar
beidzaam leven gunnen wij hem de 
eeuwige rust. 
Wij herdenken hem met dankbaarheid . 

..Wanneer je blij bent, schouw dan 
diep in je hart en je zult zien dat 
enkel wat je smart gegeven heeft, 
ook vreugde brengt. 
Wanneer je verdrietig bent, blik dan 
opnieuw in je hart en je zult zien, 
dat je weent om wat je vreugde 
schonk". 

Voor uw gebed en meeleven zeggen 
wij u hartelijk dank. 

A. C. Damhuis-Meijerink 
kinderen en kleinkinderen 


