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Maria Josephina Duivelshof-Damhuis 
weduwe van Johannes Duivelshof 

Zij werd geboren te Denekamp op 7 april 1918 
en getrouwd op 2 februari 1955. 
Na voorzien te zijn van het H. Sacrament der 
Z1eken, is zij op 6 januari 2001 1n het V. T.O. te 
Denekamp overleden. 
Na de Uitvaartmis op 10 januari d.o.v. heb
ben we haar ter ruste gelegd op het R.K. kerk
hof aldaar. 

Nu wij afscheid moeten nemen van onze zus 
en tante, doen we dat met veel verdriet. Toch 
zullen vele dierbare herinneringen ons met 
haar blijven verbinden. Mies groeide op in 
Denekamp aan de grens, samen met haar 
broers en zussen. Als jonge vrouw ging ze 
werken in Duitsland in de textiel. Na een lange 
periode van ziekte ging ze weer werken, later 
in betrekking in Oldenzaal. Op 2 februari 1955 
trouwde ze met Jans Duivelshof en gingen 
wonen in Oldenzaal. 
Ze had zelf geen kinderen maar was altijd aan 
het naa1en en breien voor de neefjes en nicht-

jes. Haar grootste hobby. samen met oom 
Jans, waren haar honden die voor hen als kin
deren waren. 
Het was altijd plezierig om naar tante Mies toe 
te gaan. Je kon altijd een goed gesprek met 
haar hebben. Al zat ze de hele dag op haar 
kamer in het bejaardenhuis te borduren, toch 
wist ze precies wat er 1n de wereld gebeurde 
en had ze haar eigen mening hierover. Ook 
luisterde ze graag naar muziek en rookte ze 
haar onafscheidelijke sigaretje. 
De laatste weken werd ze ziek en was haar 
levenslust weg. Geestelijk bleef ze sterk tot 
het laatst en is ze vredig ingeslapen. 

Wij willen iedereen bedanken voor het mede
leven. betoond na het overlijden van onze zus 
en tante, en willen vooral het personeel van 
verpleeghuis Twente Oost bedanken voor hun 
goede zorg. 

We hebben tante Mies in onze harten geslo
ten en daarin zal zij verder leven. 

Fam. Damhuis 
Fam. Duivelshof 
Neven en nichten 


