
Wilt in uw gebeden blijven gedenken 

Matthias Hermanus Damhuis 
die geboren werd op 20 juni 1900 te 
Oldemarkt. Zijn kerkelijk huwelijk sloot 
hij te Losser 5 september 1928 met 

Johanna Maria Visschers. 
Sinds 14 augustus 1986 werd hij op 
zijn eigen, vroegere boerderij, met de 
grootste zorg en belangstelling omringd 
door zijn 14 kinderen, aangetrouwde 
familie en kleinkinderen ; heel in het 
bijzonder kon Diny het erg goed met 
hem vinden. 
Hij ontving de ziekensakramenten en 
stierf volgens zijn eigen wens, op de 
boerderij, 3 november 1986, in volko
men tevredenheid. 
Op het kerkhof van de Maria Geboorte
parochie te Losser werd hij begraven 
6 november 1986 in het graf bij zijn 
vrouw, met wie hij op aarde zo'n "goe
de combinatie" vormde. Anna overleed 
reeds op 30 juni 1985. 

Thiesse was een opvallend eerlijke en 
goede man. Over zichzelf sprak hij 
nooit. Met zijn vrouw werkten ze sa
men zeer ijverig, zodat zij zich altijd 
,.goed konden redden". Hij zei wel eens 

lachend: "Wij zaten altijd in de kleine 
kinderen". Dat gaf hem voldoening en 
hij genoot ervan . Samen met zijn vrouw 
heeft hij nog een ,.mooie oude dag• 
mogen beleven, maar toen zijn vrouw 
stierf, knelde hem de eenzaamheid. 
's Zondags verzamelde hij zich in ge· 
loof met zijn gezin en dorpsgenoten, 
rond de tafel van de Heer, om het 
brood te breken in diep geloof, om 
nieuwe krachten te ontvangen voor de 
nieuwe, komende moeilijkheden. De weg 
van de heiligen, die ons zijn voorge
gaan, moet ook onze weg zijn. 
Wij vertrouwen op Gods goedheid en 
barmhartigheid en wij durven hopen en 
bidden, dat Thiesse bij de tallozen en 
naamlozen in een nieuw gewaad voor 
Gods troon mag staan . 

Voor uw blijken van belangstelling en 
medeleven, betoond na het overlijden 
van onze zorgzame vader, schoonvader, 
groot- en overgrootvader, betuigen wij 
u onze oprechte dank. 

Kinderen, behuwd, klein
en achterkleinkinderen. 


