
om je heengaan treuren wij 
om wat je was zijn wij dankbaar 
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Dankbaar gedenken wij : 

Gerhardus Hendrikus Damhuis 

Geboren 16 maart 1923. 
,>· Overleden 27 januari 2001. 

Gerard werd op 16 maart 1923 geboren als oudste 
zoon uit 'n gezin van 8 kinderen. Samen met zijn 
ouders, broers en zussen verhuisden zij van 't veld 
naar "de knik", waar je als kind alles voorhanden 
had. Een kanaal waarop je kon schaatsen, bomen 
waarin je kon klimmen en vooral heel veel ruimte, 
ruimte voor een duivenhok met vele mooie duiven 
waarmee hij later vele prijzen mocht winnen. 
In 1954 trouwde hij met Maria Wargers, waarna ze 
bij Opa en Oma introkken om samen dit grote 
gezin te verzorgen. Nadat ze samen 4 kinderen 
hadden gekregen en de ruimte te klein werd, ver
huisden Gerard en Maria naar de Hopmanstraat. 
Zijn geliefde sport moest hij opgeven daar er aan 
de Hopmanstraat geen plaats was voor 'n groot 
duivenhok. 
Nadat Gerard jaren bij Gelderman had gewerkt en 
ernstige rugklachten kreeg moest hij stoppen met 
dit werk en kwam zodoende bij de "Schakel" 
terecht, op de houtafdeling. 
Dit werd tevens zijn nieuwe hobby. Menig kinder
stoeltje, tafeltje en kar heeft hij gemaakt voor z'n 7 

kleinkinderen. Nadat hij stopte met zijn werk bij de 
Schakel kwam hij al vrij snel als terreinknecht bij 
"DOS". [)it was zijn lust en zijn leven, de hele dag 
buiten 21Jn met collega's, 's morgens koffiedrinken , 
orde houden in het ballenhok en kleedkamers 
schoonhouden, soms mopperend omdat de kinde
ren met vieze voetbalschoenen in en uit liepen. 
In de zomer van 1999 werd Gerard ziek en moest 
hij een hele stap terugdoen. Dit heeft hem heel veel 
moeite gekost, vooral omdat hij zijn geliefde 
"Dosveld" steeds meer ging missen. Inmiddels 
waren Gerard en Maria verhuisd naar de Volharding 
zodat hij toch nog dagelijks over de voetbalvelden 
kon kijken. In december 1999 kreeg hij een fikse 
longontsteking en moest hij lichamelijk weer flink 
inleveren. Hij is hierna nooit meer de oude gewor
den en dit heeft hem veel verdriet gedaan. Ging hij 
voor zijn ziekte dagelijks op de fiets naar 't Dosveld , 
nu zag je hem met zijn rolator lopen, soms hele
maal uitgeput als hij weer thuis was. Toen het dan 
ook weer winter werd en hij niet meer dagelijks 
naar buiten kon , begon hij de moed 'n beetje op te 
geven. Weer de hele dag tussen 4 muren zitten 
was voor hem 'n straf. Als zijn kleinkinderen kwa
men leefde hij weer helemaal op, kon met hen over 
voetbal , tennis en schaatsen praten. Begin dit jaar 
werd hij weer ziek, wat eerst iets onschuldigs leek, 
bleek later toch vrij ernstig te zijn en zo is hij dan 
ook zaterdagmorgen rustig ingeslapen. Gerard, 
lieve Pa en fijne Opa, we zullen Je vreselijk missen 
maar zijn ook dankbaar dat je verder leed 
bespaard is gebleven. Tot ziens, we houden van je. 

Je vrouw, kinderen en kleinkinderen . 


