
" Degenen die ik lief heb verlaat ik, 
om diegenen die ik lief had terug te vinden''. 

l D'"'°'" h"deok<o wij 

Hendrikus Johannes Plechelmus Horsthuls 

weduwnaar van 

Hendrika Lamberta Maria Kamphuis 

Hij werd geboren op 15 juli 1902 te Lemselo. Hij 
is thuis gestorven op 4 augustus 1996, na ont
vangst van het Sacrament der Zieken. Na een 
gezongen uitvaartsviering hebben we hem te 
ruste gelegd op het kerkhof te Rossum, op 
8 augustus 1996. 

Lieve pa en opa groeide op in Lemselo. Na de 
lagere school werkte hij een aantal jaren als boe
renknecht. 
Hij trouwde in 1930 met Hendrika Kamphuis. Sa
men begonnen zij een eigen boerderij op "De 
Haar" . Hij was hier een van de eerste boeren. 
Uit dit huwelijk werden acht kinderen geboren. 
Velen kennen hem als "Timmer-Hendrik" . 
Als vader en opa was hij een oprecht, hard wer-

kenden gelovig man. Voor iedereen had hij be
langstelling. Hij was altijd bereid om een ander 
te helpen . Hij gaf zijn kinderen de vrijheid maar 
hij had ook zijn principes. Met maar enkele woor
den kon hij dat duidelijk maken. Op 58-jarige 
leeftijd overleed zijn vrouw. Met veel liefde zorg
de hij toen alleen voor zijn kinderen. 
Naast boer werkte hij als melkventer. Eerst 
bracht hij met paard en wagen melk rond in Ol
denzaal. Later met de melkkar in Rossum. Hij 
zat in allerlei commissies. Onder andere van de 
ruilverkaveling en de boerenbond. Na zijn pen
sioen was hij graag actief in zijn moestuin. Ook 
was hij één middag in de week werkzaam bij "de 
Schoffelclub". Het allerbelangrijkste voor hem 
waren zijn kinderen, negentien kleinkinderen en 
vijf achterkleinkinderen. 
Hij was een diepgelovig man en trouwe bezoe
ker van de kerk . De laatste jaren kreeg hij de 
communie thuis en luisterde hij graag naar de 
kerkradio. 
Door Bennie, Riky en de andere kinderen werd 
hij thuis liefdevol verzorgd. Op 94-jarige leeftijd 
is hij vredig, in het bijzijn van zijn kinderen, heen
gegaan 
Moge hij rusten in vrede. 

Voor uw medeleven zeggen wij u hartelijk dank. 

Kinderen, kleinkinderen en 
achterkleinkinderen. 


