
In de vrede van Christus rust 

Damlanus Johannes Antonius 
Schonen berg 

Geboren te Wamel 22 september t9t8 

Overleden In het ziekenhuis i n Tiel 
op t4 december 1983, na voorzien te zijn 
van de H. Sacramenten der zieken 

Hij werd begraven op het Algemeen 
Kerkhof te Wamel op 19 december d.a.v 

Al een paar weken was hij ziek, maar niemand 
van ons had kunnen denken. dat d ie zi ekte 
zou uitlopen op zijn dood. 

Vele j aren heeft hij doorgebracht bij zijn zuster 
en broer. Zij hebben hem altijd liefdevol ver
zorgd en hij was erg gelukkig bij hen. Stapelgek 
was hij op hun kinderen en ook zij h ielden veel 
van hem. 

Heel zijn leven heelt hij hard moeten werken op 
de steenfabriek. Hij heeft dat werk altijd gedaan 
in grote plichtsvervull ing. 

Daan was een zeer gelovig mens. God stond bij 
hem boven al les en zijn zondagse H. Mis zou 
hij nooit overs laan. 

Zijn en ige ontspanning bestond voornamelijk 
zondags naar het voetbal gaan. Hij leefde mee 
met de club an zij hadden in hem een goede 
supporter 

Ook ging hij graag naar zijn broer in Laren. Die 
regelmatig ondernomen reis was een groot ple
zier voor hem. 

De laatste jaren heelt hij doorgebracht in Huize 
Henricus en ook daar voelde hij zich van het 
begin af aan thuis. 

Hij had al heel gauw een eigen kaartclub en 
daarmee bracht hij vele mooie uren door. 

Nu Is hij voorgoed van ons heengegaan, maar 
In onze gedachten en gebeden zullen we met 
hem verbonden blijven. 

En wij geloven dat hij In God de eeuwige rust 
en vrede gevonden heelt . 

Voor Uw blijken van belangstelling tij dens de 
ziekte, bij het overlijden, uitvaart en begrafenis 
van onze zorgzame broer, zwager en oom 
zeggen wij U hartelijk dank. 

Familie Schonenberg 


