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In dankbaarheid denken we terug aan 

- Fredericus Bernardus 
Johannes Damveld 
echtgenoot van 
Henrlka Gezina Koebrugge 

Hij werd op 11 januari 1921 te Haaksbergen 
geboren. Na het sacrament van de zieken 
ontvangen te hebben is hij op 13 oktober 
1989 in het Medisch Spectrum Twente te 

.>' Enschede overleden. Met de viering van de 
Eucharistie namen we afscheid van hem op 
d;nsdag 17 oktober d.a.v. , waarna we hem 
begraven hebben op het kerkhof van de 
Boni!atiusparochie te Haaksbergen. 

Terwijl hij herstellende was in het ziekenhuis 
werd hij op de dag dat hij 38 jaar getrouwd 
was getroffen door een beroerte die zo 
goed als alle contact en communicatie met 
anderen onmogelijk maakte. Na een paar 
dagen van pijn en benauwenissen is hij van 
ons heengegaan . Voor hem was het een be
vrijding en overgang naar een leven bij de 
Heer. Want Johan zoals iedereen hem kende 
was een gelovig mens en vanuit dat geloof 
heeft hij geleefd en gewerkt samen met zijn 
vrouw voor een beetje we,lzijn en geluk voor 
hun beide en hun gezin van negen kinderen. 
Zijn levensdoel hierbij was een boerenbedrijf 
opbouwen en ontwikkelen tot iets om van te 
kunnen leven en dat over te draqen aan zijn 
zoon en als tweede doel de kinderen dobr 
studie en zelfontplooiing zover te helpen dat 
ze hun eigen levensweg konden vinden en 
opgaan . Dit beschouwde hij als zijn levens
opdracht . Menselijker wijze ~ezien , had hij 
d i t volbracht om daarna zelf wat terug te 

treden. Zo kreeg hij wat meer tijd om samen 
met zijn vrouw van het leven te genieten . 
Samen waren ze toe aan een welverdiende 
rust. Jammer genoeg is dat niet zo lang ge
weest, maar wel de moeite waard. Uit heel 
veel dingen waar Johan zich voor heeft inge
zet blijkt dat hij een krachtige persoonliik
,heid was. Wat hij als doel voor zich had dat 
wilde hij ook bereiken. Dit ,geldde voor zijn 
gezin, maar ook met een ruime blijk naar 
buiten. In verschillende functies was hij 
actief in besturen en het vereniqingsleven om 
ook op tijd door zijn openheid voor nieuwe 
ontwikkelingen terug te treden en het aan 
anderen over te geven . Wat kerk en geloven 
betreft voelde hij zich het meeste thuis bij 
het oude vertrouwde waar hij mee was opge
groeid. Zo was hij nog steeds . de vaste kerk
collectant tot het laatste toe . Van nature 
verwerkte hij het meeste voor zichzelf, liet 
hij niet gemakkelijk zijn gevoelens blijken, 
was hij uitnodigend en gastvrij en hield hij 
van gezelligheid en menselijk contact, met 
name als het ging om zijn kleinkinderen. 
Ook had hij ve rschillende hobby 's , las hij 
graag en had hij belangstelling voor allerlei 
sporten . Zo stond hij als een dienstbaar en 
,gelovig mens in het leven om nu voor altijd 
te delen in het leven van de Heer en daar 
voor altijd gelukkig te zijn . 

Voor uw blijken van medeleven en belang
stelling bij het afscheid van mijn lieve man, 
onze zorgzame vader en opa zeggen wij u 
onze oprechte en hartelijke dank. 

H. G. Damveld-Koebrugge 
Kinderen en kleinkinderen 

Haaksbergen, oktober 1989 


