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Dankbare herinnering aan 

Gradus Johannes Damhuis 

echtgenoot van 

JOHANNA MARIA BLOKHUIS 

Hij werd geboren op 1 juli 1906 te losser en 
overleed na voorzien te zijn van het H Sacra· 
ment van de Zieken, op 17 augustus 1994 in het 
verzorgingshuis Gerardus Majella te Denekamp. 
Met een Euchanst•eviering in de parochiekerk 
van de H. Nicolaas te Denekamp hebben we af· 
scheid van hem genomen op zaterdag 20 au· 
gustus, waarna we hem te ruste hebben gelegd 
op het parochiekerkhof aldaar. 

Vader, jouw heengaan doet ons pijn, maar we 
zijn dankbaar, dat je zo lang bij ons mocht zijn, 
dankbaar ook voor ons geloof in de verrijzenis en 
het eeuwige leven waardoor we weten, dat jouw 
geest altijd in ons midden zal blijven voortleven. 

Hij was een overtuigd christenmens, sterk van li· 
chaam en geest, waardoor hij het vele en zware 
werk op de boerderij zovele jaren aankon. Daar· 
bij zijn hobbies in het timmerhok en de groente· 
tuin om er maar van te kunnen uitdelen. 
Hij was erg gezien bij familie, buren en vrienden. 
Als de kwalen van de oude dag zich openbaren 
wordt hij samen met moeder opgenomen in het 
verzorgingshuis Gerardus Majella op 1 november 
1993. 
Na een hersenoperatie knapte hij zienderogen 
weer op en was hij dankbaar voor de goede ver· 
zorging en de aandacht van familie en de 
zusters. 
Samen met moeder heeft hij daar nog een fijne 
tijd mogen doorbrengen; hij was dankbaar en te· 
vreden en bereid zijn leven terug te geven aan 
zijn Schepper. 
Voor hem was het zo goed en daarom vertrou· 
wen wij er op, dat zijn leven een antwoord heeft 
gevonden bij God; dat hiJ nu mag rusten in de 
vreugde en de vrede van de Heer, want in onze 
ogen heeft hij het verdiend. 
Heer, geef hem die eeuwige rust. 

Voor uw oprecht meeleven na het overlijden van 
mijn echtgenoot, onze vader en opa, danken wij 
u hartelijk. 

Mw. J. M. Damhuis-Blokhuis 
Kinderen en kleinkinderen. 


