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In denkbare her1nnering aan 

CORNELIS DAMHUIS 
weduwnaar van 

Anna Maria Luclila Kotkamp 

HIJ werd geboren te Oldenzaal op 25 september 
1906 en overleed op 9 juni 1987 te Hengelo ov. 
Wij hebben afscheid van hem genomen tudens 
een Eucharost1evierong in de St. Lambertuskerk 
te Hengelo ov, waarna wij zijn lichaam te rusten 
hebben gelegd op de r. k. begraafplaats , aldaar. 

Vader maakte deel uit van een allengs verdwlj· 
nende generatie, wier leven gestempeld Is door 
de schokkende gebeurtenissen van de twint1gste 
eeuw. 
HU groeide op on een dorpse omgeving nauw 
verbonden met de natuur, in een samenleving 
met vaste waarden en normen. 
Als hU Zijn leven voltooit In een jachtige wereld, 
waarin de natuur bedreigd wordt en velen het 
geesteliJk houvast Is ontnomen, heeft hij twee 
wereldoorlogen achter de rug, met de crislajaren 
ertussen en de harde liJd van de wederopbouw 
erna. 
Vader wist zich staande te houden door zijn 
sterke realiteitszin, zijn Interesse voor tijdsge· 
beuren en de mensen om hem heen. Dat blijkt 
ook uit het feit, dat hij het aandurfde om in de 
crisistijd een eigen zaak te beginnen. Vol ple
zier vertelde hij, veel later, vaak hoeveel mensen 
hem nog kenden en een praatje maakten. 
Bovendien was hiJ toegerust met een groot ge· 
voel voor het betrekkelijke, wat zich vaak uitte 
1n aanstekelijke humor. 

zun levenstaak echter vond hiJ in zijn gezin. 
Daar had hU alles voor over en hij ging er rond· 
u1t trots op dat het hen goedgong Wij , kinderen 
en kleinkinderen ZIJn bevoorrecht geweest met 
zulke ouders en grootouders. 
Nu staat het oudershuil leeg. de deur Is voor· 
goed in het slot gevallen 
Mogen vader en moeder een fiJn plaatsje ge
vonden hebben In het VaderhUIS 

Voor uw b liJken ven deelneming, betoond na het 
overlijden van onze lieve veder, schoonvader en 
opa, zeggen wij U hartelijk denk. 

Kinderen en kleinkinderen 

Hengelo ov. juni 1967 


