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Sterven doe je niet ineens, 
maar af en toe een beetje. 
En alle beetjes die je stierf 
het is vreemd, 
maar die vergeet je. 
Het is je dikwijls zelf ontgaan, 
je zegt: Ik ben wat moe. 
Maar op een keer dan ben je toch 
aan je laatste beetje toe. 

Een dankbare herinnering aan 

Hendrikus Bernardus Damhuis 

echtgenoot van Johanna Maria Broekhof. 

Hij werd geboren 13 november 1930 te Losser. 
Voorzien van het Sacrament der ziekenzalving 

overleed hij 8 januari 2007 te Almelo. 
Wij hebben op 12 januari afscheid van hem 
genomen tijdens een plechtige uitvaart in H. 
Pauluskerk te Almelo en de daarop volgende 

crematieplechtigheid te Enschede. 

Henk was een man van weinig woorden. 
Hij vond het moeilijk om zich te uiten. 
Nooit klaagde hij als men vroeg hoe het met hem 
ging, dan zei hij: "goed". 
Al op 38 jarige leeftijd werd hij afgekeurd vanwege 
zijn rug. Dit vond hij erg moeilijk. 
Toch heeft hij zijn tijd opgevuld met vrijwilligerswerk. 
Dat deed hij graag. Hij leefde vanuit zijn geloof maar 
ook voor zijn geloof. Hij was een trouwe kerkganger. 

Vissen was zijn grootste hobby en daar genoot hij 
van. 
Hij was een lieve, zorgzame man en papa. 
Wat je hem ook vroeg, hij deed alles voor ons. 
Niets was hem teveel. Hij was een lieve trotse opa. 
Marlou en Ramon waren alles voor hem. 
Hij genoot intens van zijn kleinkinderen. 

De laatste jaren ging zijn gezondheid steeds meer 
achteruit. 
Hierdoor werd hij op 7 januari 2003 opgenomen in 
het verpleeghuis Eugeria. 
Zijn vrouw bezocht hem iedere dag. 
Moge de moeder Gods, Maria. Henk met elkaar 
samen thuisbrengen bij haar Zoon; en moge zij 
vanuit de Hemel ons helpen om eens weer met 
elkaar samen thuis te zijn. 

Bedankt voor alles en tot wederziens. 

Voor de belangstelling tijdens de ziekte en na 
het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame 
papa en lieve opa, betuigen wij u onze welgemeende 
dank. 

Almelo, januari 2007. 

J.M. Damhuis - Broekhof 
Anita en Tonnie 
Marlou 
Ramon 




