
Ter dankbare herinnering aan 

Johannes Josephus Damhuis 

Samen met zijn tweelingbroer Chris werd 
hij geboren op 18 oktober 1932 te Glane. 

Gesterkt door het Sacrament van de 
Zieken is hij op 16 mei 1999 overleden in 

het Twenteborg Ziekenhuis te Almelo. 
Na een Uitvaartviering in de 

St. Georgiuskerk te Almelo hebben wij op 
20 mei 1999 1n het crematorium »Twente" 

te Almelo afscheid van hem genomen. 

Na een kortstondige ziekte is Johan toch 
nog onverwacht van ons heengegaan. Met 
alle kracht, die hij in zich had, verzette hiJ 
ZICh tegen een ongeneeslijke ziekte, die 
veel pijn met zich meebracht, maar uitein
delijk moest ook deze sterke man zijn strijd 
opgeven. Met liefde en zorg werd hij bijge
staan door de verpleegkundigen van het 
ziekenhuis en vooral ook door Gê, die hem 
zeer trouw bezocht en heel wat uren bij 
hem gewaakt heeft. Als huisgenote was Gé 
zijn steun en toeverlaat, die veel voor hem 
geda~n h~eft. Als geen ander was Debby, 
hun hevehngshond, daar de getuige van. 
Het was niet altijd gemakkelijk. 

Johan was een wat stille man, die zich 
moeilijk uitte. Soms was het net alsof hij 
zich wat teleurgesteld voelde in het leven. 
Zijn weg ging niet altijd over rozen. 
Hij stortte zich op zijn werk. Hij was een 
goed vakman. Als asfalteerder heeft hij heel 
wat wegen voor anderen gebaand. Als 
mens was hij een wat ruwe bolster met een 
blanke pit. In zijn binnenste bewaarde hij 
altijd het geloof en het Godsvertrouwen, dat 
hij van zijn ouders had meegekregen. Het 
S~crament van de Zieken, dat hij graag 
w1lde ontvangen, sloot daarbij aan. Het 
deed hem goed. 
In het ziekenhuis viel op hoe goed hij kon 
meeleven met andere patiënten en hoe 
dankbaar hij was tegenover de verplegen
den. In de buurt was hij heel behulpzaam. 
Hij moest altijd wat te "polderen" hebben. 
Hij hield van tuinieren. In zijn goed ver
warmde kas kweekte hij fuchsia's en ande
re bloemen en planten, waarvan hij er veel 
weg gaf. Dat was zijn manier van leven. 
Ook al zei hij dan niet veel, hij kon verras
send goedig voor de dag komen, zoals ook 
Gé op haar laatste verjaardag nog heeft 
ondervonden. Met Gé en met zijn familie 
vertrouwen wij Johan toe aan Gods liefde 
die verder gaat dan de dood. Hij heeft gee~ 
pijn meer. Hij mag nu rusten in Vrede. 


