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In dankbare herinnering aan 

Johannes Antonius Damhuis 
echtgenoot van 

Euphemia Berendina Aleida Olde Dubbelink 

Hij werd geboren op 3 januari 1909 in de buurtschap 
Mekkelhorst, gemeente Losser op het erve "Broakman . 
Vlak achter het landkruis, een plek die hem zeer dier· 
baar was. Op 3 december 2000 overleed hij te 
Denekamp, het dorp waar hib. het grootste deel van zijn 
leven woonde. Op 7 decem er vond vanuit de H. St. 
Nicolaaskerk zijn uitvaart plaats, waarna hij werd 
begraven op het R.K. kerkhof te Denekamp. 

Meester Damhuis is overleden. Bekend onder zijn 
Twentse huisnaam "Broakman". Voor velen in 
Denekamp de schoolmeester van de Jongensschool. 
Voor zijn gezin een liefdevolle echtgenoot, een vader en 
opa, die met eerbied en dankbaarheid in onze herinne
ring zal blijven voortleven. 
Hij was een schoolmeester van de oude stempel. In 
hart en nieren onderwijzer. Wij mogen wel zeggen. de 
laatste dorpsonderwijzer van een generatie bekende 
namen uit de onderwijs geschiedenis van Denekamp. 
Een geliefd onderwiJzer. Vele jaargangen leerlingen 
heeft hij onderwijs gegeven. Nog altijd spreken oud 
leerlingen over hem, als de meester, die zo mooi kon 
voorlezen. De leerlingen hingen aan zijn lippen. In alles 
was hij een man van stijlvolle eenvoud. Dagelijks fietste 
hij naar "zijn schoot·. Korrekt gekleed, goed in het pak 
en onafscheidelijk met een hoed op. Een ieder, die hij 

ontmoette groette hij beleefd door even zijn hoed te 
lichten. Altijd met stropdas, zelfs als hij in de tuin werk· 
te. 
Na de Mulo-school te Oldenzaal, bezocht hij de kweek
school te Roermond. Voorbestemd tot onderwijzer was 
hij in zijn tijd, zeker voor een boerenzoon uit de 
Mekkelho.r~t, heel bijzonder. Zijn onderwijsloopbaan 
begon h1J in het Noordhollandse dorp De Kwakel bij 
Aalsmeer. Eind jaren '30 keerde hij terug naar het dorp 
aan de Dinkel. Toen stond hij voor de klas van de 
Jongensschool, waar hij tot zijn pensionering aan ver
bonden zou blijven. Eerst als onderwijzer, later als 
hoofd-onderwijzer. Smakelijk kon hij er over vertellen. 
Ook over zijn militaire diensttijd en de mobilisatie voor 
de tweede wereldoorlog. In gesprekken met bezoekers 
haalde hij graag herinneringen op. Het bombardement 
van Middelburg in 1940 heeft diepe indruk op hem 
gemaakt. 
Vader was een huiselijk type. In alles bleef hij peda· 
goog. Ook voor zijn kinderen en kleinkinderen. 
Dankbaar heeft hij genoten van zijn vele pensioenjaren. 
Samen met moeder heeft hij dagelijks fietstochten 
gemaakt. In de jaren, dat het hen beiden fysiek nog 
goed ging waren vader en moeder bekende toerfietsers 
in de omgeving van ons dorp. 
Hij was een tevreden en dankbaar mens. In liefdevolle 
harmonie, heeft hij de laatste jaren samen geleefd met 
Joke, wij de andere kinderen zijn daar dankbaar voor. 
Nadat moeder was opgenomen in het verpleeghuis 
werd het leven van vader geheel anders. Wij weten, dat 
hij nu de eeuwige rust heeft gevonden en dat hij zeer 
gelovig afscheid heeft genomen van zijn aardse leven. 

Voor de vele blijken van medeleven bij het overlijden van vader 
en opa Oamhu1s, zijn wij u zeer dankbaar. 

Moeder, kinderen en 
Denekamp, 7 december 2000. kleinkinderen Oamhuis 




