
Ter herinnering aan 

SERNARDUS GERARDUS DAMGRAVE 

weduwnaar van Aleida Johanna Tiehuis. 

Hij werd geboren in Losser op 7 juli 1912. 
Gesterkt door het sacrament van de zieken is 

hiJ te Oldenzaal overleden op 11 mei 1994 
Btddend hebben wij afscheid van hem 

genomen in de St. Antomuskerk op 16 mei 
en hem daarna te rusten gelegd op de 

begraafplaats te Oldenzaal. 

Op de vooravond van het feest van hemelvaart 
is hij overleden en is zijn eigen hemelvaart 
werkelijkheid geworden, thuiskomen bij God. 
Zijn leven kenmerkte zich door eenvoud. Op late 
leeftijd IS hij getrouwd en hoewel zijn vrouw en 
hij betden geestelijkniet zo sterk begaafd waren, 
waren zij intens gelukkig met elkaar 
De dood van ztjn vrouw, zes Jaar geleden, heeft 
van hem dan ook een gebroken man gemaakt. 
Zelfstandig blijven wonen zou voor hem onmo
gelijk geweestzijn als hij niethad kunnen rekenen 
op de niet aflatende zorg en aandacht van Tine 
en Bennte Gertner. Tinezorgdevoorhuis, kleding, 
eten en drinken, terwijl Bennte zijn grootste 
hobby voortzette, namelijkZIJn dutven Watheeft 
hiJvaakztttentegenietenonderdepruimenboom, 
waar voor hem een apart zitje was gemaakt 

zodat hij de duiven kon zien terugkomen van de 
wedvluchten. 
Het woord bejaardenhuts of verpleeghuis moest 
je niet gebruiken want dan was hij in alle staten 
en dan vloeiden er tranen. Maar wat hij de laatste 
ttjd wel prachtig vond was de dagopvang op de 
Molenkamp en later op Oldenhove hetgeen na
tuurlijk ook kwam vanwege zijn eenzaamhetd. 
Omdat hij door ltefdevolle hulp en verzorging 
tot het laatst in zijn eigen huis kon blijven. heeft 
htJ mooie laatste levensJaren gehad. Maar het 
was geen gemakkelijk opgave. want htJ had 
dutdelijk een eigen wil dte dtcht tegen het etgen
ztnnige aanlag En toen ZIJn verstandelijk vermo
gen verminderde kon htjopde meestonmogelijke 
tijden bellen om tets, al was het ook midden in 
de nacht. Maar alles werd met liefde gedaan. 
Bernard Damgrave was een gelovig man die 
altijd leefde met het heel eenvoudige gebed van 
drie woorden: . Met God, amen." 
MogeGodzelfhemnudeplaatshebbengegeven 
die voor hem bereid was 1n het Vaderhuts met 
de woorden : .. Trouwe dtenaar. over weinig had 
Ik je aangesteld, over veel stel Ik je nu Kom 
btnnen in mijn vreugde. • 

Rust m vrede. 

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven . 

Famthe Gertner 
Famthe Tiehuis - Voskutl 


