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Dankbare hennnering aan 

Gerarda Johanna Damhuis 

Zij werd geboren te T illigte op 14 november 1899. 
Gesterkt door het Sacrament van de Zieken over
leed zij In het verzorgingshuis Gerardus Majella te 
Denekamp op 8 augustus 1996. 
Na de Eucharistieviering in de kapel van Gerardus 
MaJella hebben we haar lichaam te ruste gelegd 
op het R.K. Kerkhof te Denekamp op 12 augustus 
d.a.v. 

Tante Anna heeft de hoge leeftijd van bijna 97 jaar 
mogen bereiken, waarvan zij de laatste 27 jaar door
bracht in het verzorgingshuis Gerardus Majella. 
Ze was een zeer gelovige vrouw, die in navolging 
van Jezus haar leven dienstbaar maakte aan de me
demens. 45 Jaar lang diende ze de kerk als huis
houdster bij meerdere pastoors, als werkster in de 
kerken, als kosteres. 

Al haar tijd besteedde zij aan die dienende liefde 
en ze deed dat in alle eenvoud en stilte; ze hielp 
waar hulp nodig was en gaf van zichzelf alles wat 
ze bezat. 
Eenmaal opgenomen in hel verzorgingshuis bracht 
ze haar tijd door met handwerken, lezen en in haar 
gedachten en gesprekken was ze veel bezig met 
haar vele ervaringen uit het verre verleden, met veel 
belangstelling voor alles wat er in de kerk en maat
schappij gebeurde. 
Wie een hoge leeftijd bereikt zal vaak te kampen 
hebben met eenzaamheid; ook zij heeft dit ervaren. 
Ze kon hartelijk blij en dankbaar zijn voor bezoek 
van familie; altijd vriendelijk en voorkomend, uiter
mate beleefd en nauwkeurig; vandaar ook altijd 
graag goed gekleed; met veel bewondering voor 
alles wat mooi is; ze hield van de natuur en bloe
men; de mooie dingen om haar heen. 
Ze was een kind van Maria; enkele keren is ze op 
bedevaart naar Lourdes geweest. Ze wilde graag 
nog eens naar Maria in Lourdes om genezing voor 
haar zieke ogen, maar zover IS het niet meer ge
komen. 
Nu is zij overleden, rustig ingeslapen, zoals ze ge
leefd heeft, is zij gestorven; in alle eenvoud, niet 
ongerust of bang, maar m volle overgave. 
Vol vertrouwen leggen we haar in de handen van 
haar Heer, die ze zo trouw gediend heeft door haar 
dienstbaarheid aan anderen. 

Moge zij rusten in vrede. 

Voor uw medeleven na het overlijden van onze 
schoonzus en tante zeggen wij u oprecht dank. 

De fam•he. 


