
Wilt in uw gebeden blijven gedenken 

JOHANNA DAMHUIS 
echtgenote van JOHANNES BERGSMA 

Ztj werd geboren te Losser 21 januari 1912. 
Aan een ongeneselijke ziekte overleed zij te 
Loaser 11 1anuari 1971, na gesterkt te zijn door 
de H, Sacramenten der zieken. Op 15 januari 
d.a. v. is haar lichaam ter ruste gelegd op het 

r.k. kerkhof te Losser . 

• Over doden niets dan goeds", maar er be
staat tocb wel een groot Vl!rt<:bll m goedheid. 
Uit een g"zin van 11 kinderen geboren was het 
bt) dit meisje een en al Jol en plazier. Altijd 
opgeweU, werkte hard, nam haar kleinere 
broertJeS mee achter op haar nieuwe fiets, 
achlidarde onverwachts in de keuken alle stee· 
I en ,.knalrood". 
Het ging haar voor de wind. God zegende 
h~ar rsjkelijk. 
Toch heeft ZIJ ook haar levensproblemen ge
leend, vooral in de tijd van haar kennismaking. 
Maar alles kwam fijn in orde: 4 sept. 1940 trad 
UJ volleomen gelukkig in het huweliJk. 
Het werd een mooi gezin, tot voor kort was ziJ 
zelf nooit ziek. In staat om voor baar man, 
dochters, famihe en iedereen altijd ielaar te 
staan en te helpen. Wie ging er niet graag 
naar tante jo ? Het was er steeds zo gezellig. 
Ze kon wel kwaad worden, maar , .. daar was 
het een Damhuis voor. En . , . omgedraaid ... 
het was vergeten. 
Diep godsdienstig, vurig MarlavQreerster, goed 
voor anderen, geen klacht over ptJn of ziekte, 
vol zorg en belangstellinQ voor iedereen, geen 
gepraat of geroddel, in volkomen rust en ge
loof ingeslapen . .. daarom !leer. verandert 
U voor haar de aardse blijheid in een eeuwige 
vreugde. Dat g:mnen wiJ haar zo graag. 

Druk: de Lange - LossQr 

Voor uw deelneming bij het overlij 
den van mijn lieve vrouw en onze on
vergetelijke moeder en oma zijn wij 
U zeer dankbaar. 

J. Bergsma 
J S. G. Almk- Bergsma 
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Suze - Jan 
Riet · Wllly 
Bernadat - Wim 

Losser, 15 januari 1971 


