


Ter dan k bare herinneri ng aan 

Johannes Matheus Damhuis 
G ebo ren op 1 fe bruari 1913 te Losser. 

O ver leden op 2 juni 1970, waarn a d e cremat ie te 
Dieren heeft p laa t sgevo nden op 5 ju ni d .a.v. 

Li eve Jo han, 
ik heb het eerst n iet k unn en geloven . Je hee ngaan 
van o ns was zo p lotseling . Mi jn verdriet is groot, 
omd at je zo 'n lieve en goede man voor me bent 
geweest . Toen je die laatste mo rgen afscheid van me 
na m, zei je : ,,Ik vergeet je niet" . He t is mijn geloof 
en mijn hoop , dat je deze woor:-den waar zu lt ma ken: 

Lieve vader, 
u was a ltijd bezorgd voor ons. In woo rd e n daad 
liet u ons z ie n hoe wij moesten worden . Uw geloof, 
uw werkkrach t e n uw doorzettingsvermogen zull en 

in ons moeten voo rtleve n. 

Beste zoon, schoonvader, opa , buurman, collega 
en vr iend, 

harte lijk da nk voor alles wat u voor o ns hebt be
tekend en gedaan : u stond altijd voor ons klaar, u 
hield van ons e n daarom hie ld en wij van u . u was 

voor ons de pro pagandist van echt mens zijn . 

Lieve vrouw en kinderen, 
wi j hebben geprobeerd el kaar gelukk ig te maken. 
Vergeef me wanneer ik ergens tekortgeschote n ben . 
Mogen jullie , d ie zo nauw met mij verbonden waren, 
nu ook, o mwille van mijn dood , dieper met elkaar 

verbonden zijn. 

Heer God , laat hem samenzijn met U, 
zodat hij voor altijd gelukkig is. 
D it is voor ons de grootste troost. 
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