
Ter gedachtenis aan 

Maria Josephina Busscher 
echtgenote van 

Hermanus Johannes D amhuis 
en moeder van Martin, Erwin en Vincent. 
Zij is 17 februari 1940 te Enschede ge
boren. Gesterkt door de zalving der zie
ken, overleed zij vrij onverwacht op 26 de
cember 1984 te Enschede. Wij legden 
haar te ruste op het r.k. kerkhof te Over. 
dinkei op 29 december 1984. 

Ons gezin maakte zich gereed het feest 
te vieren van Moeder Maria en haar kind 
Jezus. Zoals overal zorgde in ons gezin 
onze moeder dat er voor allen een fijne 
Kerstmis zou zijn. 
Maar ach, zij voelde zich niet goed, zo 
zelfs dat de dokter gewaarschuwd moest 
worden . • . en dan heeft alles een snel 
verloop .. . ziekenhuis, doktoren, opera· 
tie . . . mijn vrouw en onze moeder is on · 
verwacht uit ons gezin heengegaan. 
Wat zijn wij verslagen en overrompeld dat 
wij haar zo vroegtijdig en zo onverwacht 
moesten missen terwijl wij haar juist zo 
nodig hadden. 
Zij was een goede en zorgzame vrouw 
voor haar man met wie zij samen overleg· 
de en samen het gezin en bedrijf runde. 

Samen waren zij zo gelukkig met de kin
deren voor wie zij tot en met moeder was. 
Woorden schieten tekort om de pijn in ons 
hart te meten. Zeker mogen wij rekenen 
op de steun van vele goede mensen ..• 
maar ons kruis moeten wij zelf dragen. 
ZiJ was een gelovige vrouw. "Bid en werk" 
was haar devies. 
Wij geven haar node af. Maar in geloof 
vertrouwen wij haar aan de Heer opdat 
zij met Moeder Maria in Gods heerlijkheid 
moge leven. In geloof verenigen wij ons 
met Moeder Maria die stond onder het 
kruis en daar de moed vond te aanvaarden 
en verder te leven, 
Mijn vrouw, onze moeder: wij hielden van 
haar ! Nooit zullen we haar vergeten I 
Dat zij ruste in vrede. 

Voor de blijken van belangstelling en 
medeleven, door u betoond na het over
lijden van mijn innig geliefde vrouw en 
onze lieve zorgzame moeder, betuigen 
wij onze oprechte dank. 

H. J. Damhuis 
Martin 
Erwin 
Vincent 


