
M'et een gevoel van eerbied en dankbaar
heid denken we terug aan 

ANTOON HUTTENHUIS 

echtgenoot van Dien Engbers 

Hij werd op 9 oktober 1911 te Losser ge
boren en na een betrekkelijk korte doch 
ernstige ziekte gaf hij zich over in Gods 
armen te midden van z'n gezin, op vrijdag 
19 januari 1973. Dinsdag 23 januari heb
ben we hem begeleid naar z'n laatste rust
plaats op de r.k. begraafplaats te Olden
zaal. 
Ons Pa is er niet meer. 
Een gevoel van eenzaamheid en machte
loosheid. 
Z'n hard en geestdriftig werken, z'n in
spiratie en z'n durf om op de toekomst te 
vertrouwen, hebben hem tot een niet te 
vergeten mens gemaakt. 
Samen met moeder heeft hij z'n leven ge
weldig hard gewerkt. Hij heeft z'n idealen 
ten uitvoer weten te brengen, enzo een 
blijvend teken achtergelaten. 
Het viel ons dan ook moeilijk om mach
teloos te moeten toezien, dat er een eind 
moest komen aan z'n mooie leven. Zijn 
moeilijkste opgave is toch wel geweest, 
dat hij zich in z'n lot moest schikken en 
z'n plannen moest opgeven. 

H ij wilde nog zo graag bij z'n geliefde 
vrouw, kinderen en kleinkinderen blijven, 
nu het zo ec11 t mooi kon zijn. Als diep 
gelovig mens heeft hij zich echter over
gegeven aan de wil van God. 
Hij zelf heeft het enkele uren voor z'n 
dood zo typerend weten te zeggen : ,, Wie 
ko1n.t d'r \;va!" 
Z'n groot en sterk geloof was z'n kracht 
in z'n leven en gaf hem een geruststelling 
toen de Heer z'n leven terugnam. 
H ij gaf ons een voorbeeld van een goed 
leven. vVe zijn dankbaar om zo'n man als 
echtgenoot en vader gehad te hebben. 

Pa leefde niet voor zich zelf, Pa st ierf 
niet voor zich zelf. Wat Pa betekend heeft 
in z'n leven, rijkt verder dan de dood. 

FAMILIE HUTTENHUIS 

Oldenzaal, januari 1973. 
Lossersestraat 31. 


