
Wilt in uw gebeden blijven gedenken 

Johannes Hillebertus Damhuis 
In Losser werd hij geboren op 17 fe
bruari 1936. In zijn geboortedorp sloot 
hiJ z1jn kerkelijk huwelijk op 7 sep
tember 1960 met 

Gezina Maria Evering. 
In .de Stadsmaten" te Enschede was 
hij twee dagen voor onderzoek. Hij 
zette alles op alles om weer in de 
Tulpstraat 10 te zijn. Hij kwam er bij· 
na. Onverwachts voor de medereizig
sters stierf hij in de auto van zijn zus 
Annie. 12 maart 1986. Na de H. Mis ten 
uitvaart in Losser, volgde de crematie 
in Usselo 17 maart 1986. 

Johan kende eigenlijk maar één zorg, 
één bijna niet aflatende attentheid voor 
zijn grote "motor", zijn lieve vrouw Si· 
ni en hun twee kinderen, Jolanda en 
Roy. Zelf was hij tevreden, weinig of 
niets vragend voor zich zelf, stond voor 
iedereen klaar, maar wilde alles zelf 
doen, niet afhankelijk zijn van een an· 
der. Uiterlijke opsmuk lag hem niet en 
mensen, die de nekspier te kort had
den, kon hij niet uitstaan. Thuis moest 
het gezellig zijn en hij kende weinig 

behoefte om uit te gaan, behalve om 
te vissen. 
De Nachtuulkes van de carnaval be
waren de herinnering aan Johan, dat 
hij veel waardevolle adviezen· kon ge
ven en in vroegere jaren daar zelf sterk 
van kon genieten, want zijn eerste hart. 
infarct kwam maandag voor Pasen, 
in 1969. 
Johan was een zeer plezierig man, vol 
humor, met allerlei lachwekkende grap. 
pen en streken. Hij reed graag in een 
mooie, schone auto. 
Hij wilde nog zo graag 1 kop koffie 
drinken ... de tijd was tekort, zoals 
zo dikwijls, maar toch bad hij regel· 
matig: mag ik wonen in het huis van 
de Heer, alle dagen van mijn leven ? 

Voor uw blijken van belangstelling en 
medeleven betoond na het overlijden 
van mijn lieve man en onze zorgzame 
vader, betuigen wij u onze oprechte 
dank. 

G. M. Damhuis·Evering 
Jolanda en Guido 
Roy 


