
Gisteren vol leven 
Vandaag zo stil 

In liefdevolle herinnering aan 

Hendrikus Theodorus Damhuis 

echtgenoot van Agnes Damhuis-van der Horst 
overleden op de leeftijd van 70 jaar 

Geboren op 15 september 1943 te Losser aan de 
Enschedesestraat, groeide hij op in een gezin 
met 3 jongens. Hij was de middelste zoon van 
Theodorus Damhuis en Elisabeth Kortemeijer. 
De oorlogsjaren heeft hij niet bewust mee
gemaakt, pas op het einde van de oorlog toen 
de Engelse tanks over de Enschedesestraat 
rolden heeft hij de hele dag staan kijken. En een 
keer toen hij zich met vader in de tabaksplanten 
verstopte die verbouwd werden in de tuin aan de 
Enschedesestraat om een razzia van de Duitsers 
te ontwijken. 
De lagere school heeft Henny als niet heel 
positief ervaren, dit voornamelijk door de zeer 
strenge tucht en orde die op school heerste. De 
spaarzame vrije tijd werd goed besteed, hutten 
bouwen, turf stapelen, duiken in het kleigat met 
een zelfgemaakte duikklok en ander kattenkwaad. 
Na de lagere school werd de ambachtsschool 
bezocht om in de voetsporen te treden van vader 
die ook timmerman was. 
Met 15 jaar ging Henny werken in de bouw. Toen 
ze hem de eerste dag voor een plintentrapje 

wegstuurden, wist hij genoeg en bleef de hele 
dag weg ... In die tijd deed hij na zijn werk ook 
nog de avondschool in Oldenzaal waar hij zich 
verder bekwaamde als timmerman. 
In die tijd moest de dienstplicht nog vervuld 
worden en terwijl de barre Elfstedentocht van 
1963 verreden werd lag Henny in het veld, 
ingesneeuwd bij de artillerie. 
Natuurlijk werd er ook uitgegaan, waaronder naar 
De Vereniging in Losser, de uitgaansgelegenheid 
voor de jongeren. Daar leerde hij Agnes van 
der Horst kennen. Na zijn diensttijd en tevens 
verkeringstijd, werd er al snel getrouwd. Dit 
huwelijk werd bekroond met drie kinderen: 
Jolanda, Marcel en Nicole. 
Henny bouwde zelfstandig samen met de buren 
zijn huis en tot op de dag van vandaag is er met 
veel voldoening in gewoond. 
Ook grote passies van hem waren voetballen, 
vissen en carnaval vieren. 
Toen de vooruitzichten in de bouw in de jaren 
'80 minder werden, ging hij als onderhouds· 
medewerker werken bij de Ravenhorst in de 
Zandbergen. Door de verhuizing naar de nieuw
bouw in Enschede verviel zijn functie en heeft 
hij zich omgeschoold tot praktijkbegeleider. 
Terwijl zijn eigen schooltijd niet over rozen ging 
probeerde hij de leerlingen goed te begeleiden. 
In 1989 begon Henny te kwakkelen met zijn 
gezondheid en werd er diabetes geconstateerd. 
Ondanks lichamelijke problemen bleef Henny 
positief, altijd geïnteresseerd en toekomst· 
gericht. 



Toen in 1998 de eerste kleinzoon werd geboren 
kon hij daar echt volop van genieten. Ook de 
vijf volgende kleinkinderen kregen zijn volle 
aandacht en liefde. Zijn gevleugelde uitspraak 
was altijd: Wanneer komen de cowboys" . 
Ondanks zijn beperkingen heeft hij tot 65 jaar 
gewerkt voor Jeugdzorg. Ook dit hield Henny op 
de been, vooral de gezellige samenwerking met 
collega's. 
Ooor grote lichamelijke beperkingen kon hij 
niet optimaal genieten van zijn pensioen maar 
ondanks alles bleef Henny steeds vrolij k en 
positief tot het laatst toe, altijd was hij nog 
vol plannen en ideeën. Echter hier kwam op 6 
oktober 2013 plotseling en toch nog onverwacht 
een abrupt einde aan. Wij als familie zijn echter 
dankbaar dat hem verder lijden bespaard is 
gebleven. We zullen hem blijven herinneren 
als een man die geen blad voor zijn mond nam, 
altijd interesse in je had, positief bleef tot de 
laatste dag en het op zijn wilskracht zo lang heeft 
volgehouden. 

We zullen je missen ... 

We danken u voor uw getoonde belangstelling 
en medeleven na het overlijden van Henny. 

De familie 




