
Zijn handen hebben voor ons gewerkt. 
Zijn hart heeft voor ons geklopt. 

Met veel liefde en dankbaarheid 
blijven we denken aan 

Petrus Damhuis 
sinds 8 november 2001 weduwnaar van Christina 

Johanna Regina Damhuis-Leemreijze 

Hij werd geboren op 26 mei 1913 te Losser. 
Gesterkt door het H. Sacrament der Zieken over
leed vader een tijdje later thuis op 9 oktober 2002. 
Na de Eucharistieviering op dinsdag 15 oktober in 
de H. Maria Geboor1ekerk, begeleidden we hem 

naar het R.K. Kerkhof aldaar. 

Vader was de middelste uit een gezin van 17 kinde
ren. Na zijn schooltijd bleef hij thuis om te werken 
op de boerderij. Daar groeide zijn liefde voor het 
"boerenwerk" en voor de natuur. Echter ook het 
beroep van de "melkventer" ontstond in die tijd op 
de boerderij. Vanuit de melkfabriek "Dinkelland", 
die nu nog aan de Gronausestraat staat, heeft hij 
ruim 42 jaar met veel plezier en enthousiasme dit 
beroep uitgeoefend. In Losser was hij bekend als 
"Pieter de melkboer". Als waardering hiervoor is hij 
op 12 april 1978 koninklijk onderscheiden. Hij ont
ving in zilver de eremedaille van de Orde van Oranje 
Nassau. 

Op zijn 23e leerde hij moeder kennen. Ze trouwden 
op 8 augustus 1942 te Glanerbrug. Vanaf dat 
moment stond het gezin centraal. Vijf kinderen zijn 
er geboren. Voor deze kinderen werd van de vroege 
morgen tot de late avond gewerkt. Want voordat 

vader naar zijn werk ging, was er op de kleine boer
derij al het nodige werk verzet. Het geloof gaf hem 
veel houvast. Veel richtlijnen daaruit waren n iet 
alleen terug te vinden in onze opvoeding maar ook 
in het dagelijkse leven van vader. Hij was echt zorg
zaam en plichtsgetrouw. 

Toen hij 59 was, heeft hij zijn rijbewijs nog gehaald. 
Samen met moeder heeft hij daar veel plezier van 
gehad. Vooral toen er vanaf z'n 65e meer tijd vrij 
kwam om van de vele andere mooie kanten van het 
leven te genieten. Bijvoorbeeld de rondrit jes door 
de mooie omgeving en langs de vele boerderijen 
die er in het grensgebied te zien zijn. Bezoekjes aan 
kinderen en kleinkinderen waarbij hij altijd wel een 
humoristische opmerking uit de mouw wist te 
schudden. 23 Jaar heeft hij onder andere op die 
manier, samen met moeder, van z'n pensioen 
mogen genieten. In die periode overleed echter ook 
Benno. Voor vader een groot •waarom"! Dat vader 
niet alleen zorgzaam was, maar ook over een groot 
doorzettingsvermogen beschikte, bleek wel weer 
toen het met moeder wat minder goed ging. Veei 
nam hij haar uit handen. Bij de verzorging van haar 
hielp hij mee, zoveel en zolang hij kon. Wat hij ech
ter niet meer heeft kunnen verwerken is dat hij haar 
het vorige jaar moest missen. Daarvoor hielden ze 
te veel van elkaar 

Vader, we zullen je missen. 

Voor uw belangstelling en medeleven, welke wij van 
u mochten ontvangen t ijdens zijn ziekte en zijn 
overlijden, danken wij u oprecht. 

Kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen 


