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Met veel liefde willen wij blijven denken aan 

Jan (Johannes) Fischer 

meer dan 70 jaar echtgenoot van 

GESINA MARIA DAMHUIS 

H11 werd op 4 december 1897 te Losser geboren. 
Gesterkt door het Sacrament van de Zieken is hij 
in alle rust van ons heengegaan op 7 januari 
1995. Na de Eucharistieviering in zijn parochie
kerk van de H. Maria Geboorte, op 12 januari, 
hebben wij hem te rusten gelegd op het kerkhof 
naast de kerk . 

Vader was samen met moeder het middelpunt 
van een hechte familiekring. Allebei een zeer ho
ge leeftijd, samen meer dan 70 jaar bij elkaar, te· 
midden van hun groot gezin. temidden ook van 
een zeer groot aantal kleinkinderen en achter
kleinkinderen. 
Vader was geen man van veel woorden, maar hij 
was wel trots op zijn kinderen en hun kinderen . 
Hij kende ieder bij zijn naam en volgde iedereen 
met veel belangstelling. Ook bleef hij niet 
stilstaan in de llJd, hij groeide mee met alle ver
anderingen. 
Zijn leven tekende zich door een grote zorg-

zaamheid voor z11n vrouw en hun gezin; hij deed 
dat vanzelfsprekend. zonder veel ophef. ook 
toen ze samen in de moeilijke jaren '30 hun grote 
gezin te eten moesten geven. 
Maar met volle overtuiging mogen wij zeggen 
dat ze een gezegende leeftijd hebben bereikt; ze 
hebben de zegen van al hun werk en al hun in
spanning rijkelijk mogen meemaken . Ze genoten 
als er iemand op bezoek kwam. 
Bij alle verdriet dat hij van ons is heengegaan en 
moeder zonder hem. maar met ons. verder moet 
gaan overheerst een gevoel van dankbaarheid. 
Zó willen wij afscheid van hem nemen. I n het 
volle vertrouwen dat de Heer van het Leven, 
hem eeuwig leven zal schenken . 
Vader bedankt. 

Voor uw meeleven. met name de laatste maan
den toen ze samen in het verpleeghuis werden 
opgenomen en voor uw aanwezigheid bij zijn uit· 
vaart en begrafenis zijn wij allemaal zeer 
erkentelijk. 

G. F1scher-Damhuis 
Kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen. 

In ons hart leeft een mens 
die daar helemaal thuis is. 
En daar blijft wonen. 
zelfs als hij dood 1s. 


