
Dankbare herinnering aan 

ANNIE DAMHUIS 

echtgenote van Antoon Scholten 

Zij werd geboren te Oldenzaal 8 maart 1932, 1s 
gehuwd 5 februari 1959 en is in de vrede van 

Christus overleden te Nijmegen 24 oktober 1995. 
Na de Uitvaartdienst in de parochiekerk te 

Bornerbroek hebben we haar te rusten gelegd op 
het kerkhof aldaar, 30 oktober 1995. 

Veel heb je ons gegeven, 
veel heb je voor ons betekend; 
plotsehng u1t ons leven verdreven, 
blijf je in onze harten leven. 

Zo gedenken we onze Annie, een sterke vrouw d1e 
we zullen m1ssen. maar de liefde is sterker dan de 
dood. We troosten ons aan het gelukkige leven dat 
ze met velen mocht delen. Ze heeft ons goede 
vruchten nagelaten van zorgzaamheid en getrouwe 
liefde. Haar leven werd getekend door dienstbaar
heid, want altijd stond ze klaar voor de ander en 
niets was haar te veel. Bezorgd en gastvnj als ze 
was. werd ze geliefd bij velen door haar hartelijk
heid en gezelligheid. 
Van jongs af aan gaf ze haar beste krachten aan de 
mensen om zich heen, thuis en elders. In haar hu
welijk werd ze tot steun, hulp en toeverlaat voor 
Antoon als zijn lieve vrouw, voor de kinderen hun 

onvergetelijke moeder en schoonmoeder. voor de 
kleinkinderen een f11ne oma 
Al die jaren door wist ze te genieten van de natuur 
en haar liefhebberiJen, vooral door de vele con
tacten met anderen. met de familie en vnenden. 
Ze zocht sterkte 1n haar geloof en vond haar geluk 
in de zorg en inzet voor haar gezin en allen die 
een beroep op haar deden. 
Altijd sterk geweest. werd ze plotseling ziek. en 
medische hulp in Almelo en Nijmegen mocht niet 
meer baten. Zo is zij van ons heengegaan. maar 
z1j blijft leven in ons hart. 
Lieve Annie, onze mama. we blijven je dankbaar 
en zullen je niet vergeten in ons gebed en mooie 
herinneringen. Moge dit alles tot kracht en sterkte 
ZJJO in dit verdriet en in het lief en leed van alledag. 

Heer. geef haar de eeuwige rust 

Voor uw medeleven en belangstelling tijdens de 
ziekte en na het overlijden van mijn lieve vrouw en 
onze zorgzame moeder en oma zeggen wij u har
telijk dank. 

A.J.J . Schollten 
kinderen en kleinkinderen 

Bornerbroek, 30 oktober 1995 


