
Met grote dankbaarheid denken wij terug 
aan " 

JOHANNES HENDRIKUS HUTTENHUIS 

echtgenoot van 
GEERTRUIDA L. OLDE HENDRIKMAN. 

Hij werd te Losser geboren op 28 oktober 
1903 en is na het ontvangen van het Sa
crament van de Zieken in het ziekenhuis 
te Oldenzaal overleden op Il juli 1979. Van
uit de Mariakerk hebben wij hem begraven 
op het kerkhof te Oldenzaal. 

Hoewel hij 3 maanden in het ziekenhuis 
heeft doorgebracht en zijn ziekte 'n lange 
lijdensweg was, bleef hij tevreden en vol 
overgave aan Gods wil tot de dood toe . 
Hij was een man met een groot geloof in 
God en in de Verrijzenis. Daarom kon hij 
ook alles met zijn vrouw en kinderen door
spreken en nam hij ook volkomen bewust 
van hen afscheid, maar niet voor altijd, 
want hij geloofde in het eeuwige leven 
38 Jaar is hij zeer gelukkig getrouwd ge
weest en in de kracht van zijn leven heeft 
hij altijd hard gewerkt voor zijn vrouw en 
kinderen. Door de veranderende tijdsom
standigheden was 't leven van "klompen
maker" niet altijd gemakkelijk , maar hij 
heeft zich er goed door heen geslagen. 
Wel heeft hij zich door zijn vak vele vrien
den en kennissen verworven. 

Hij vond het fijn, dat hij de laatste jaren 
zonder enige zorg van het leven kon ge
nieten. Samen met zijn vrouw maakte hij 
vaak fietstochten door zijn geboorte-streek 
en bezocht hij zijn kinderen. kleinkinderen . 
familieleden en kennissen. Erg dankbaar 
was hij, dat al zijn kinderen op hun be
stemming waren, en dat zij met zijn lieve 
vrouw hem tijdens zijn langdurige ziekte 
zo goed hebben bijgestaan. Ongetwijfeld 
zal Maria, de patrones van zijn parochie, 
tot wie hij zo vaak in zijn leven gebeden 
heeft. hem begeleid hebben tot Jezus. haa, 
zoon. Jezus heeft gezegd: ,,In het huis van 
mijn Vader is plaats voor velen·. 

Voor uw deelneming ondervonden bij het 
overlijden van mijn beminde echtgenoot 
en onze zorgzame vader en opa, betuigen 
wij u onze hartelijke dank. 

G. L. Huttenhuis-
Olde Hendrikman 
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