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Herinnering aan 

Johanna Gezina Damhuis - Visschedijk 

weduwe van 

G erard Johannes D amhuis 

Zij werd geboren op 10 november 1910 in de gemeente 
Weerselo en stierf op 2 april 2001 in Losser. Na de 
Eucharistieviering op 6 april in de Mariakerk, hebben wij 
haar lichaam bij Pa ter ruste gelegd op de begraafplaats aan 
de Hengelosestraat te Oldenzaal. 

Wij danken u hartelijk voor de door u getoonde belangstel
ling en medeleven. 

Kinderen en kleinkinderen. 

An was een gelovig mens, het avondgebed voor het slapen 
gaan werd nooit overgeslagen. Na 53 mooie huwelijksjaren 
met Gerard, met mooie en trieste gebeurtenissen, waaron
der het verlies van haar zoontje Tonnie, waren de laatste 
jaren van haar leven niet de makkelijkste. 
Ze genoot van de bezoeken van de kinderen en later van 
de kleinkinderen, van kleine onverwachte dingen, van 
bloemen en de natuur. 
N a de hersenbloeding op haar verjaardag in 1986, de 
revalidatie in het Roessingh te Enschede, kwam noodge
dwongen de verhuizing van het vertrouwde stekje in de 
Uiverstraat, naar het verzorgingstehuis de Molenkamp. 
Toen Pa vanuit de Molenkamp naar het verpleegcentrum 
VTO te Oldenzaal moest, is zij met hem meegegaan. Na 
het overlijden van Pa keerde zij terug naar de Molen
kamp, waar ze helaas niet lang van de zo gegunde rust 
heeft kunnen genieten. D oor een val moest ze naar het 
ziekenhuis en vandaar is ze overgeplaatst naar het VTO 
te Losser, alwaar ze de laatste jaren van haar leven heeft 
mogen doorbrengen. Ze g~noot zichtbaar van de bezoek
jes aan haar kinderen, totdat dit niet meer kon. Ze werd 
ziek en de laatste veertien dagen heeft ze op bed moeten 
doorbrengen. 
We hebben toch nog onverwacht afscheid van haar moe
ten nemen. We zijn dankbaar dat haar verdere pijn be
spaard is gebleven en bewaren vele mooie herinneringen 
aan haar. 

Lieve ma en oma bedankt, rust in vrede. 


