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Met veel liefde willen wij blijven denken aan 

JOHANNES MARTINUS DAMHUIS 

sinds 5 september 1946 echtgenoot van 

GEERTAUIDA HERMINA BLOEMEN 

Hij werd op 12 november 1921 in Losser gebo· 
ren; gesterkt door het Sacrament van de Zieken 
is hij in alle rust van ons heengegaan op 13 de· 
cember 1993. Na de Eucharistieviering in de pa· 
rochiekerk van de H. Maria Geboorte volgde op 
16 december zijn begrafenis op het kerkhof 
naast de kerk. 

Zeer lang voor deze dag wisten wij, dat wij van 
elkaar afscheid moesten nemen. En nu hij inder· 
daad niet meer in ons midden is, overrompelt het 
ons. Een lege plaats in huis. Niet meer het als· 
maar leven tussen thuis en ziekenhuis, tussen 
hoop en tegenslag. 
Hijzelf en ook wij hebben er vrede mee; de lij· 
densweg heeft lang genoeg geduurd. 

Acht jaar geleden trof hem een ongelukkig voor· 
val. Vanaf dat moment begon zijn gezondheid af 
te nemen. Hij ontdekte dat zijn krachten lang· 
zaam minder werden. Hij moest veel van zijn 
hobby's, waaronder zijn vogels, aan de kant 
doen. Hij vocht voor zijn leven tot het laatste 
toe. 

In onze herinnering zal hij blijven voortleven als 
een zachtaardige en behulpzame man. Hij was 
een toegewijd en liefhebbende echtgenoot, een 
fijne vader, een lieve opa. 
Hij kon echt genieten in gezelschap van zijn 
kleinkinderen. 
Hij deed voor iedereen wat hij kon; hij had gou· 
den handen, niemand deed ooit tevergeefs een 
beroep op hem. Hij was een correcte man, een 
perfectionist .. 

In volle overgave is hij rustig ingeslapen. Wij 
kunnen nauwelijks woorden vinden om te zeg· 
gen hoeveel wij in hem verliezen . 
Zijn goede voorbeeld zal ons verder helpen. 
Rust in vrede. 

Voor uw meeleven in de periode van zijn ziekte, 
voor uw aanwezigheid bij zijn uitvaart en begra· 
fenis zijn wij U zeer dankbaar. 
Wij hebben uw belangstelling erg gewaardeerd. 

G. H. DAMHUIS-BLOEMEN 
Kinderen en kleinkinderen 


