
Met veel liefde willen wij blijven denken aan 

Johan Damhuis 

bijna 60 jaar getrouwd met 
Maria Johanna Nordkamp. 

Hij werd op 26 juli 1914 1n Losser geboren. 
Temidden van zijn hele gezin hebben wij 

ons in het Sacrament van de Ziekenzalving 
kunnen voorbereiden op zijn sterven. 
Hij overleed op 17 september 1999. 

Na de Uitvaartviering in zijn parochiekerk 
van de H. Maria Geboorte op 21 september 

hebben wij hem te rusten gelegd op ons 
kerkhof. 

De laatste maanden bleek steeds duidelijker 
dat hij ernstig ziek was. Dat wist hij zelf en 
dat w1sten wij ook. Wij zijn heel blij dat wij zijn 
vurige wens 'haal ons niet uit elkaar' samen 
hebben kunnen vervullen. In zijn eigen ver· 
trouwde omgeving hebben wij op een indruk· 
wekkende manier afscheid kunnen nemen. 
In de meest letterlijke zin van het woord heb
ben we hem samen u1tgeleide gedaan, ver
zorgd, te rusten gelegd en begeleid. Dat 
geeft ons een goed gevoel, een gevoel van 

'er vrede mee hebben'. 
Vader was een indrukwekkende man, juist 
vanwege zijn eenvoud; hij had een hekel aan 
wierlijk vertoon; stond voor iedereen klaar en 
n1emand heeft ooit tevergeefs een beroep op 
hem gedaan. Hij was • wij zeggen terecht • 
trots op zijn vrouw en ons gezin. Door hard te 
werken heeft hij ons allemaal goed op de 
plaats kunnen krijgen en zijn 18 kleinkmde· 
ren en 5 achterkleinkinderen hadden een 
grote plaats in zijn leven. 
Door zijn manier van doen heeft hij ons een 
goed voorbeeld nagelaten en wij voelen ons 
verplicht om dat goede van zijn leven aan 
elkaar door te geven. Zo zal hij onder ons 
blijven leven. 
Vol dankbaarheid, naast het verdriet om zijn 
sterven, nemen wij van hem afscheid in het 
geloof dat hij ons voorleefde: het leven is 
sterker dan de dood. Hij moge leven in 
vrede. 

Voor uw meeleven en aanwezigheid bij zijn 
uitvaart en begrafenis zijn wij U zeer dank
baar. 

M.J. Damhuis-Nordkamp 
kinderen 
klein· en achterkleinkinderen 


