
t 
Ter vrome herinnering aan 

HE:>:ORIKUS JOSEPHUS DAMHUIS 

~hj werd geboren 12 februari 1911 te Dene
kamp. GeMerkt door her Sacrament der zieken 
uvcrlc~d h11 30 mei 1976 te Denekamp. waar 
7'111 gestorv~n l1c:haam 3 juni d.a .v. te ru~re 
werd gel<"gd in het parochiële kerkhof en her 
de bhjdt' vcrnJUnls wacht. 

~Door de <.h>otl "'-'Oftlt h~t leven wel veranderd, mur nJet 
Or)gtda.ln ~tt:tllull: ""'•nt alt ons audse huls. ons hch,um, 
~o(~:tcbrul.tn '\t.Onlt. i'lf'th God ~1 een plaat!> h<'re U an llco Ucwtl 
vo(lr hen. d1c llctn ltdhchben'". 

DJt h-thhen WIJ ia ~ebctl O\'CT"-'ottn b11 dt Uth'.urt tD 

~~ra{eDit va-.. onrt> br~r lltndrik, t~o "''i a.t.o deu· rtJde
~an hel iZ'"f bit' en ICD.D om dKhtid van hetn te: ocateD 
\\.'1' z•Jn hedrMid omtf;~t tr hlj oos in bus eo tn de bmlhe 
CCD lc~t r"''" ... gtl:oaltD;. want al ,,._;a_s hiJ ID het. OOI \ an 
de hu.•tca"crdd ahijd tevrcdcu met een bt~he;dco plaalt 
~o uA\1 hiJ ooolt op Je "'OOt~rond: "·oor ons. uja huitg~
notco co f,aaJil~IC'dc-a wa• htj eett reer ge"'·aardccnlc brvcr, 
dit JO a1Je hucheldcoheu.l co sllhe djo lcH·usweg gmg co 
-van wJe "'IJ h1~1dtn. 

Ni&ol de drodht•d om 71JU !ttervcn is er echter ook Je 
trOORL nnun \\Dl Kduor. umd.tt wij weten d;at I lcndnL u u 
Is àitllngekumen in het Vaderhuis, dllt ons <~.lier leventdoel lt. 

Toen over tlJn •tcrvend lichaam dt- genade \'J.tl de ~ltken
nlvmg ncerd•alde eo htj zich geheel aan God hlld o\·tr
(ttgeven, toen 001 a:ct.tmenhjl gebed hem begeleidde, waretl 
wtJ bij hem en ngen hoe het Jevcn utt .ti.Jn •tervcl•lk h
cha.am o"·cr~•DIJ nut d.ll andere en eeuwige Leven bli de 
Hetr. Oe lutca en piJnen v1dt-o vao hem ai tl'l de dood 
w.u de duGtr&"'o& naar het vtti•ge leven to gelul b~ Cod. 

\tojo gdJefde famolieledeo, ll wil jullie nog harteliJk be
danken voor h\:t tehu11 en de liefJe ~ohe tl bij jullie mocht 
oodcrvJ adea. Moge de Kutdt Cud he' Julhe allemul vcr
~toetlen. En mo~c ool de- vutc hoop op een gelukk:g 
"'·eerz•ens bij God 1n de btmel jull1t tot tr<>Ott .tlJD Hutc
ltil dank. nogm..~.illl cD lot "'·edtrl.•CDt. 

\Vq du:· hem leoJco c.o l~dh.ddea. bt,Mc.o; Moeder .\bru. 
brtng hem naar Jezv.a. uw "loG". 

\'oor uw dednemlng. ondervonden na het 

overlijden van on:tc bemmde broer. zwager 

en oom, bt>tu1gcn wij U onze hartelijke dank. 

Denekamp. juni 1976 
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