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Ter blijde herinnering aan 

JOHANNES BERNARDUS 
HENDERICUS GREGORIUS HUSER 

sinds 1972 wedwnaar van Maria Margaretha 
Töller, geboren te Nieuw-Schoonebeek 
op 12 september 1894 en aldaar overleden, 
gesterkt door het Sakrament der Zieken, 
op 21 mei 1976 en begraven op het R.K. 
kerkhof 25 mei 1976, eveneens te Nieuw
Schoonebeek. 
Op een mooie ochtend in de maand mei, 
in de lente waar hij zo van hield, gaf hij 
zich over aan de Heer. Dit deed hij, na 
een lange innerlijke strijd , vol rust en 
overgave. 
De rust, die hij nu geniet, zij hem van 
harte gegund. Zijn leven hier was gevuld 
met aktiv iteiten en zorgen. Hij was, hoe
wel niet op de voorgrond tredend, altijd 
bezig voor zijn grote gezin en de gemeen
schap. Door hem werd veel gedaan en 
tot stand gebracht zonder er over te 
spreken . Vooral de zaken, die betrekking 
hadden op het agrarische gebeuren had
den zijn volle belangstelling en daar gaf 
hij graag zijn energie aan. Door zijn 
jarenlange ervaring als kassier van de 

Boerenleenbank was hij volledig op de 
hoogte van deze problematiek. Veel pio
nierswerk is door hem verricht. 
Velen stond hij persoonlijk bij met raad 
en daad, terwijl hij ook door deel te 
nemen aan het verenigingsleven probeer
de daadwerkelijk het algemeen en ge
meenschapsbelang te dienen. Wij weten 
dat hem dit niet altijd in dank is afge
nomen, maar wij weten ook, dat hij het 
als zijn plicht zag te werken aan het 
welzijn van zijn omgeving . 
Al deze aktiviteiten bleken wel eens moei
lijk in zijn gezin in te passen . Hij pro
beerde echter steeds de juiste manier te 
vinden. Hiervoor zijn wij hem dankbaar 
en hebben wij alle begrip en waardering . 
Wij zijn er van doordrongen, dat hij met 
inzet van al zijn krachten en kapaciteiten 
zijn leven besteed heeft aan zijn gezin 
en de gemeenschap. 
Wij zijn hem dankbaar voor al hetgeen hij 
voor ons heeft gedaan en wat hij ons 
heeft laten doen in vaak moeilijke tijden 
en omstandigheden. Zijn gevoel voor hu
mor en zijn positieve benadering van men
sen en zaken zal ons altijd tot voorbeeld 
strekken. 

ZIJN KINDEREN. 


