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Veelherinneringen 
verzachten onze smart. 

Voorgoed uit ons midden, 
maar altijd in ons hart. 

In liefde gedenken wij 

Hendrika Johanna Damhuis 
Sedert 1989 weduwe van 

Herman Noordkamp 

Zij werd geboren te Losser 
op 5 maart 1920. Gesterkt door de 
Sacramenten der Zieken, stierf zij 
te Losser op 9 december 2001 . 

Vanuit de Parochiekerk Maria Geboorte 
hebben haar familieleden, haar lichaam na de H. 
Eucharistiev1enng uitgedragen en ter ruste ge

legd bij vader op het 
Rooms Katholieke Kerkhof aldaar. 

In gelovig vertrouwen op Christus belofte van 
opstanding en eeuwig leven. 

Moeder was een lieve, zorgzame vrouw. Ze 
kwam uit een gezin van 12 kinderen, ze trouwde 
Herman in 1941 en bleef na een gelukkig huwe
lijk van bijna 50 jaar in 1989 alleen achter ~et 
haar 9 kinderen Moeder heeft een moeilijke tiJd 
gehad toen pa en 5 van haar kinderen werden 
opgenomen 1n het sanatorium. 

Ze putte hierbij echter veel kracht uit haar geloof. 
Ze 1s in haar leven dan ook 2 keer naar Lourdes 
geweest. Ondanks haar grote gezin heeft ze ook 
nog enkele jaren samen met pa voor haar moe
der gezorgd. Daaruit spreekt hoe groot haar hart 
was Haar gezin was haar dierbaarste bez1t, ~e 
was het gelukkigst als haar ktndere!l , 20 kletnktn.: 
deren en inmiddels 12 achterkletnktnderen biJ 
haar op bezoek kwamen. Zij hield erg. van gezel
ligheid, de koffie stond dan ook altiJd klaar, al 
kwam je drie keer op een dag. Als Je ergens mee 
zat bekeek moeder het altiJd van de pos1tieve 
kant. MQeder was heel creatief, ze maakte bijna 
al de kleren voor haar kinderen, zodat ze er altijd 
netjes bij liepen, ook al moest ze vroeger de 
eindjes wel eens aan elkaar knopen. Ze heeft 
met pa een gelukkige oude dag mogen beleven 
en gmg nadat bijna al haar kinderen waren ge
huwd dan ook vaak met pa en enkele van haar 
ktnderen op vakantie. Toen moeder de laatste 
Jaren niet meer zelfstandig kon wonen, heeft ze 
nog enkele jaren bij haar dochters mogen wonen 
wat haar heel gelukkig maakte. Bij Mieke en 
Tonnie thuis is ze op 9 december 's avonds 1n 
het . bijzijn van haar kinderen en kleinkinderen 
rust1g mgeslapen. 

Moeder, bedankt voor wie je was. 

Voor de belangstelling bij haar uitvaart zeggen 
wij onze dank. 

K1nderen. klein- en 
achterkleinkinderen. 


