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Gerardus Hendrikus Christenhusz 
'Gait' 

weduwnaar van 
Hendrika Alberta Maria Borghuis 

Geboren op 27 juni 1930 te Deurningen 
Overleden op 11 september 2015 te Hengelo 

Met heel liefde en bewondering zullen wij blijven 
denken aan onze broer, zwager en oom 
Gerardus Hendrikus 'Gait' Christenhusz. 
Gait is geboren in Deurningen als vierde kind uit 
een gezin van tien kinderen van Bernardus en 
Geertruida Christenhusz. 

De lagere school in Zuid-Berghuizen, een af
stand van drie kilometer werd door Gait tussen 
de middag hardlopend afgelegd, want hij moest 
op tijd zijn om warm te eten. 

Na de ambachtsschool in Hengelo ging Gait 
werken als hoefsmid, eerst bij Pol in 
Oldenzaal en vervolgens bij Linderhof in 
Hengelo. Na enkele jaren ging Gait werken als 
onderhoudsmonteur bij Menko in Enschede, dit 
heeft hij tot aan zijn pensionering gedaan. 

Op de kermis leert hij Riekie Borghuis kennen 
en wordt er op 12 oktober 1957 in Deurningen 
getrouwd. Samen gaan ze wonen aan de 
Gladiolenstraat in Enschede. De aanschaf van 
de auto, de welbekende Peugeot, was een 
goede aankoop. Vele kilometers zijn hiermee 
gereden, voornamelijk voor het dagelijks 
bezoeken van familieleden. Toen het met hun 
beider gezondheid minder werd verhuisden ze 
naar het woonzorgcomplex aan de 
Floraparkstraat in Enschede. Wanneer een jaar 
na het overlijden van Riekie blijkt dat Gait door 
de ziekte 'dementie' niet meer zelfstandig kan 
wonen verhuisd hij in april 2010 naar het Trivium 
in Hengelo. 
Wij kennen Gait als een lieve, eerlijke en hard
werkende man, maar vooral een familieman. 
Altijd de helpende hand bieden, op de boerderij 
bij zijn broer, bij de verbouwing van woningen 
van zijn neven of nichten en oppassen op de 
kinderen. Kinderen hebben altijd een speciaal 
plekje in zijn hart gehad. 
Ondanks dat zijn gezondheid achteruit ging 
heeft hij nooit geklaagd. Wij moeten nu afscheid 
nemen en dat doet veel verdriet, maar in ons 
hart dragen wij hem met ons mee. 

Lieve Gait bedankt voor wie je was. 


