


Einde van een goed leven, 
longe tijd door God gegeven. 
Donk voor al die mooie jaren, 
waarbij we veel samen waren. 

In dankbare en fijne herinnering aan 

<Betsie (J)amliuis-<Pünt 
echtgenote van Gerhard Damhuls 

geboren te de Lutte op 8 april 1934 
overleden te Losser op 28 maart 2015 

Namens de familie bedanken we eenieder 
die tijdens haar ziekte en bij dit afscheid 

hun belangstelling hebben getoond. 

Gerhard, 
kinderen 
en kleinkinderen 

Betsie werd als 1De geboren in een gezin van negen 
jongens en drie meisjes. Vader Pünt had een aan
nemersbedrijf en het leven in het gezin stond in het 
teken van het bedrij f. In het grote gezin werd door de 
drie zussen veel huishoudelijk werk verzet. 

In 1953 leerde ze Gerhard Damhuis bij de Vereeniging 
in de Lutte kennen. Na acht jaar verkering bouwden 
ze een huis aan de Scholtinkstraat in l osser waar ze 
tot het laatst samen hebben gewoond. In septem
ber 1961 zij n ze getrouwd. Er werden vier kinderen 
geboren en later kwamen daar de schoonzoons en 
schoondochters bij. Trots was ze op haar acht klein
kinderen. 

Ze was altijd druk in de weer. Voor haar stond het 
gezin altijd op de eerste plaats. Ook stond ze regel· 
matig voor anderen klaar. Toen de kinderen het huis 
uit waren genoot ze samen met pa van de vrije tijd. 
Oppassen op de kleinkinderen deed ze graag. 

De laatste jaren deed ze bijna alles samen met pa. 
Fietsen, op visi te gaan, boodschappen en kaarten 
met famil ie en vrienden. Door haar ziekte was d it de 
laatste tij d helaas niet meer mogelijk. In het bij zijn 
van pa en de kinderen is ze op 28 maart 2015 rustig 
ingeslapen. Op 2 apri l 2015 hebben wij afscheid van 
haar genomen. 

Bedankt voor de mooie rijd samen. 
We zullen je niet vergeten. 




