
Met veel liefde en dankbaarheid 
denken wij terug aan 

Frans Damhuis 
sedert 21 september 2013 weduwnaar van 

Liesbeth Averbeck 

• Losser, 8 augustus 1924 
t Losser, 30 december 2013 

Frans was het 16e kind uit een gezin van 17. Zijn 
ouders hadden een boerderij en hij groeide op met 
de loefde voor dieren en de natuur. H11 hield vooral 
van paarden. Hij hielp veel op de boerdori1 en zou 
ook graag boer zijn geworden. maar dat zat er niet 
m. 
Na de lagere school werd hij bakkersknecht, maar 
daar lag niet zijn hart. Toen kwam de oorlog en 
werd hij opgeroepen voor de • Arbeitsemsatz· in 
Duitsland. 
Toen de oorlog voorbij was wilde hij niet verder in 
het bakkersvak en leerde hij in de praktijk het vak van 
metselaar, dat hiJ zi1n leven lang bleef uitoefenen. Hij 
leerde zijn vrouw Liesbeth kennen en ze trouwden in 
1953 en kregen 5 zonen. 
Ze verhuisden al snel van 't Rot naar de Hooimaat· 
weg. Hier kon hij genieten van zijn grote hobby: de 
moestuin, kippen en schapen en zo kwam er ook 
nog wat extra geld binnen. Daarnaast werd hij veel 
gevraagd voor een "beunhaas karweitje" en kon hiJ 
zijn grote droom verwezenlijken: het bouwen van 
zijn eigen huis 
Dat Fransje ongeneeslijk ziek bleek te zijn, was 

een mokerslag voor het hele gezin. Onzichtbaar 
verwerkte hij zijn verdriet en elke dag werd Fransje 
herdacht in het avondgebed. 
De kinderen konden altiJd een beroep op hem doen. 
Hij bood altijd zijn hulp aan. Zo heeft hij al zijn kinderen 
geholpen een eigen huis te bouwen of te verbouwen. 
En toen er kleinkinderen kwamen, speelde hij de rol 
van opa met verve. Alle 12 kleinkinderen waren dol 
op hem. Hij hoefde daar niets voor te doen. gewoon 
zich zelf zijn 
Zo'n 10 jaar geleden begon h11 te tobben met z11n 
gezondheid Zijn positieve levensinstelling werd 
er niet door aangetast. Bij hem was het glas altijd 
half vol en niet half leeg. Hij had al zijn aandacht en 
zorg nodig voor moeder die gekweld werd door haar 
angst voor Alzheimer. 
Hi1 heeft haar met alle energie en zorg omringd die 
hij in zich had. Onderwijl ging zijn eigen gezondheid 
ook steeds verder achteruit. Moeder moest worden 
opgenomen in verpleeghuis Oldenhove, waar ze 
overleed op 21 september. H11 wist dat zijn eigen 
einde ook snel zou komen. Hij wilde graag bij haar 
z11n, maar kon toch ook nog geen afscheid nemen 
van het leven Altijd was hij bhJ als hij bezoek kreeg. 
De laatste weken moest hij steeds meer inleveren. 
De thuiszorg werd opgevoerd maar uiteindelijk 
moest hij zich gewonnen geven. 

Wij danken allen die samen met ons de laatste 
maanden hebben meegeleefd en ook allen die 
vandaag met ons meegaan. Onze oprechte dank. 

Kinderen. klein· en achterkleinkinderen 


