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weduwe van 

HERMANUS JOHANNES DAMHUIS 

Zij werd geboren op 26 juni 1902 en is voor
zien van de Sacramenten der Zieken overleden 
op 24 september 1988. Wij hebben haar ter 
ruste gelegd op het kerkhof te Rossum. 

Daar wacht zij op de verrijzenis. 

De 86 jaren die zij geworden is zou niemand 
haar vroeger hebben durven voorspellen. In 
haar jonge jaren leek zij niet zo sterk maar 
toch groeide zij tot een sterke vrouw, geeste
lijk en lichamelijk. In al haar eenvoud was zij 
een voortreffelijke moeder. Wij denken aan haar 
hartelijke en nimmer rustende zorg voor haar 
man en kinderen en later ook voor haar klein
kinderen. 
Wij denken aan haar gul en opgewekt hart, 
baar diepe vroomheid en welk een band zij 
was tussen het gezin. De wederwaardigheden 
van het leven droeg :i:e zwijgzaam en in haar 
omgeving was ze steeds opgewekt en hartelijk 
van karakter. Haar hoge ouderdom maakte haar 
mild in haar oordeel en wijs in haar raad. 

Haar vertrouwen op God en de overgave aan 
Zijn H. Wll waren diep in haar wezen ver
ankerd. Het gebed was haar voor:naamste be-

zigheid. En zij he'efr er heel wat afgebeden Zij 
blijft in onze heribnering voortleven als een 
moeder met de rozenkrans in haar nabijheid 
HN overlijden \'an haar man heeft ook haar 
leven grondig veranderd. Nu is ze weer ver
enigd met haar man en God zal deze trouwe 
dienares opnemen in zijn hemelse glorie. 

Voor ons die haar hebben gekend en lief gehad 
is zij niet dood maar bltjft leven. In haar levens
boek zullen we veel kunnen lezen. Inderdaad, 
ware grootheid gaat dikwijls aan het oog van de 
wereld voorbij. Maar zij die met haar woonden 
zullen op staan en baar prijzen en danken voor 
alles wat zij deed. 
Moge Maria, de moeder van de rozenkrans, 
haar begeleiden tor bij de troon van de Heer. 

De familie Damhuis dankt U allen voor het 

medeleven tijdens de ziekte en het overlijden 

van onze dierbare moeder en grootmoeder. 




