
Wilt in uw gebeden blijven gedenken 

Theodorus Johannes Damhuis 
die te Steenwi,kerwold geboren werd 8 :an. t903. 
ZIJn hrkeloJk huwtliJk sloot hi, on Losser 6 fe. 
bruari t929 met 

Margaretha Halena Catharins Eilers. 
H11 ontving de z•ekensa-.ramenten, nam ZIJn me
dicijnen, sl•ep 1n en was reeds hemelwaarts toen 
de verpleegkundige hem r.og wilde verzorgen tn 
het Losserse z•ekenhuis: 29 februari 1980 Op 
het kerkhof van de Maria Geboorteparoehoe te 
Losser v.erd hiJ begraven 4 maart 1980 b•i zi;n 
lieve vrouw, die reeds overleden was sinds 24 de· 
cember 1969, 

Rust•g en gelo1kmat1g fietste Dorus door het dorp. 
Naar ZOJn werk 1n de ruwerij en later In de pak
kerij. Naar ZiJn gez1n, waar vrouw en kinderen 
hem graag In zijn guelschap hadden, want r.oet 
ledereen had to'n lieve man en vader. Graag 
fietste hiJ ook on de vriJe natuur met een ont . 
spannende glimlach op zijn steeds vriendelijke 
gezicht. H1j had vele vrienden en wer.te graag 
in ziJn tuintj•. v.ant zelfs toen de meeste k1nde. 
ren al getrouwd waren, !oetste hij ze nog 11a met 
een kistje achter op de fiets met bloemen, bo· 
nen, rabarber, groenten en van alles, wat ze nog 
gebruoken konden. 
Hij was een trouw bezoeker van kerk en kerk· 
hof. Ook daar vond hij vrede. Hij hield van orde. 
netheid, maar ook van een grap. Hoj kon zo ge
zellig .uit de hoek komen". 
GelukkiQ hij, d1e heel zijn leven zijn vreugde 
w•st te vinden in Gods woerd. 
Heer, voegt U nu de daad bij het woord •••• 
in eeuwigheid. 

Voor uw belangstellong en medeleven, ondervon· 
àen na het overliJden van onze lieve en zorgza
me vader en opa, zeggen "'I u hartelijk dank. 

Peter en Lidy 
Johan en Truus 
Jan en Truus 
Thoo en Ann1e 
Aly en Koos 
Bennie en Annie 
Arnold en Riet 
Elly 
en de klemkinderen 


