
t 
In ons gebed en onze herinnering 

gedenken wij dankbaar 

Gerardus Johannes Damhuis 
sinds 28 december 1978 weduwnaar van 

Johanna Hendrika Geertruida Bekker. 

HU werd geboren te Denekamp op 13 april 
1895. Na meermalen gesterkt re zijn door 
het Sacrament der zieken overleed h[j vrij 
plotseling in het Verpleeghuis .Gerardus 
Majella" te Denekamp op ;o oktober 1985. 
Na God in de viering van de H. Eucharis
tie gedankt te hebben voor zijn lang leven 
onder ons hebben wij hem 4 november 
d.o.v. bU moeder te rusten gelegd op het 
parochieel kerkhof te Denekamp. 

Op hoge leeftijd is vader rond de dagen 
van Allerheiligen en Allerzielen in rust en 
vrede van ons heengegaan. 
Na het overlijden van moeder. met wie h[j 
meer dan 55 jaar lief en leed in het hu
welijk had gedeeld. viel er 'n diepe leegte 
in zün leven . 
We konden hem niet meer die zorg geven 
die hij nodig had en daarom is hij de laat
ste drie jaar liefdevol verzorgd in her ver-

pleeghuis .Gerardus Majella". HU heeft er 
zich goed thuis gevoeld en was tevreden 
en gelukkig met iedere dag die God hem 
gaf. 
We zullen ons vader en opa blijven her
inneren als een rustige man. die in een
voud en met een grote vanzelfsprekend
heid zijn plichten als echtgenoot en vader 
vervuld heeft. 
Daarom mogen we vertrouwen dat hij nu 
samen met moeder voor altijd bü God thuis 
zal z[jn. 
Ze zullen behoren tot die . grote menigte. 
die niemand tellen kon. uit alle rassen en 
stammen en volken en talen. ZU stonden 
voor de troon en voor het Lam gekleed in 
witte gewaden en met palmtakken in de 
hand. En zij riepen allen luid: Aan onze 
God die op de troon is gezeten en aan 
het Lam behoort de overwinning•. 

(Apoc. 1. 9-10). 
Mogen zij rusten in vrede. 
Maria, Moeder van Altijddurende Bijstand. 
Bid voor ons. 

Voor uw deelneming ondervonden na het 
overlijden van onze beminde vader, be
huwdvader. groot- en overgrootvader. be
tuigen w[j u onze oprechte dank. 

Familie Damhuis 

J. Benneker - koster - Denekamp 


