
Dankbaar blijven wij in onze herinnering 
en ons gebed gedenken 

Ida Johanna Damhuis 
Z11 werd geboren te Nordhorn (Dld). 
op 29 januari 1915. 2 Augustus 1939 
trouwde ZIJ met 
Gerhardus Johannes Antonius Lohuis 

In liefde werden hun negen kinderen 
geboren. Net terug uit het ziekenhuis 
overleed zij plotseling 26augustus1984, 
Woensdag 29 augustus werd ze na de 
viering van de Eucharistie in de St. Ni· 
colaaskerk begraven op ons parochieel 
kerkhof in Denekamp. 

Moeder heeft in haar leven veel ziekte 
gekend. Toch kwam ze er iedere keer 
weer doorheen. De zorg voor haar ge
zin heeft haar steeos bezig gehouden. 
Altijd was ze bezig met de schort voor. 
Daarom zullen we haar zo missen . 
Haar man, die in haar altijd een lieve 
en trouwe echtgenote heeft gehad 
Haar kinderen, die haar zorgende liefde 
tot de laatste dag mochten ervaren en 
haar 13 kleinkinderen, die zich moeilijk 
kunnen voorstellen dat ze oma niet 
meer zullen ontmoeten. Maar haar diep 
geworteld geloof, dat ze ons heeft mee· 
gegeven zegt ons dat ze niet dood is, 
maar leeft 

We willen dit verwoorden in het gedicht 
van Nel Benschop: 

Je bént niet dood . de Heer heeft je 
geroepen bij hem te wonen in Zijn 
glanzend huis; 
Je hoeft geen rust en vrede meer te 
zóeken, 
Je hébt ze nu . want je bent veilig thuis 
Je bent niet dood · je mag voor eeuwig 
leven, 
Je bent verlost van onvolkomenheid, 
van pijn en van verdriet. God zal je 
geven een onbegrensd geluk in onbe-
grensde t~d - . . 
Je bent niet dood . maar ach 1k zal ie 
missen zoals een mens de meest ge-
1 iefde mist. 
De jaren van geluk zi1n nooit meer uit 
te wissen, 
En ik geloof: God heeft zich niet vergist". 
Rust in vrede en blijf biJ God aan ons 
en onze gezinnen denken 
Maria, Moeder van A ltijddurende Bij
stand, bid voor ons. 

Voor uw bl ijken van belangstel ling en 
medeleven, betoond na het overl ijden 
van mijn lieve vrouw, onze zorgz_ame 
moeder en allerliefste oma, betuigen 
wij u onze oprechte dank, 

G. J. A. Lohuis 
kinderen, behuwd- en kleinkinderen. 


