
Een dankbare 
en blijvende herinnering aan 

Hendrikus Gerhardus Damhuis 

die op 10 oktober 1927 
in Losser geboren werd. Hij was 43 jaar 

gehuwd met Marie Herik. Op 13 september 
2000 overleed hij. na het ontvangen 

van het H. Sacrament der Zieken, in het 
Medisch Spectrum Twente te Enschede. 

We hebben hem op 16 september, 
na de Uitvaartviering in de Maria 

Geboortekerk te Losser, te ruste gelegd 
op het R.K. kerkhof. 

Nu wi j zo onverwacht afscheid moeten 
nemen van Henny, van onze pa en opa, 
doen we dat met veel verdriet. We zullen 
hem heel erg missen, maar toch zullen veel 
dierbare herinneringen ons met hem blijven 
verbinden. 
Zijn leven lang heeft hij hier in Losser 
gewoond en gewerkt. Hij groeide op in een 
gezin met acht kinderen. De band met zijn 
fami lie b leef heel hecht. Met veel plezier 
heeft hij 25 jaar lang gewerkt als postbode. 
Maar bovenal was hij er altijd voor zijn gezin. 
Wat was hij gek met zijn kinderen en klein
kinderen. Zijn vakanties bracht hij het liefst 
door aan zee, want daardoor werd hij zeer 
gefascineerd. Hij werkte ook graag in zijn 
volkstuin. 

In zijn jonge jaren moest hij naar Indonesië. 
Toen hij na ruim drie jaar terugkwam, was 
zijn vader inmiddels overleden. Dat was voor 
hem een ingrijpende gebeurtenis. Die perio
de droeg hij mee in zijn verdere leven. 
Hoewel hij nog zeer wist te genieten van het 
leven, had hij het ook moei li jk . Met zijn 
zwakke hart leefde hij voortdurend met de 
dood voor ogen. Heel veel afleiding vond hij 
in het oppassen op zijn kleinkinderen. Die 
betekenden alles voor hem. En ook het 
samenzijn met zijn gezin en familie gaf hem 
veel voldoening. 
Hij hield graag vast aan zijn eigen gewoontes 
en zo had hij een vast dagritme. In de loop 
der jaren moest hij al veel dierbaren verlie· 
zen. Steun en houvast vond hij in het geloof. 
Mogen ook wij beseffen dat hij nu leeft bij 
God, in Zijn Liefde en Zijn Vreugde. In ons 
hart blijft hij voortleven als een zorgzame 
man en pa en als een lieve opa. 

Henny, pa, opa, bedankt voor alles wat je 
ons gaf. 
Rust nu in de Vrede van God! 

Wij zijn U dankbaar voor het medeleven, 
betoond tijdens de kortstondige ziekte en na 
het overlijden van mijn zorgzame man, onze 
pa en opa. 

M . Damhuis-Herik 
Kinderen en kleinkinderen. 


