
• Vader. in uw handen beveel ik mijn geest" . 

Ter dankbare herinnering aan 

JOHANNES JOSEPHUS HUISKEN 
gehuwd geweest met 

GEZINA MARIA REIMER 

Hij werd geboren op 20 maart 1897 in De 
Lutte en overleed op 5 februari 1984 in 
Oldenzaal. na gesterkt te zijn met het H. 

Sacrament der Zieken. 

Je moet vader wel lang hebben meegemaakt 
om hem goed te kennen. want. hoewel 
nooit uitbundig. was hij na moeders over
lijden stil geworden. 
Ook het beeld van een tevreden man. 
Qenietend van een lekkere sigaar na een 
werkzame dag. is al van enige tijd geleden. 
Tóch was hij tevreden, wat vooral degenen 
die de laatste levensjaren zo liefdevol voor 
hem hebben gezorgd. kunnen getuigen. 
Hij heeft ons voorgeleefd zoals hij was. in 
de overtuiging dat daden sterker zijn dan 
woorden. Pa en opa heeft allerminst voor 
zichzelf geleefd. wat uiteindelijk blijkt uit 
zijn grote zorg voor zijn kinderen . Hij heeft 
zijn niet geringe raak volbracht en dar heeft 
hem veel voldoening gegeven. 
Zijn grote vertrouwen in God en medemens 
heeft hem in staar gesteld om ook in moei-

lijke tijden - zwoegend met zijn vrouw -
te doen wat nodig was. 
Vader heeft vele kanten van het leven 
meegemaakt. vreugde en verdriet. vóór- en 
tegenspoed. Hij heeft vaak afscheid moe
ten nemen: van zijn zaak. van dierbaren. 
van het dorp dat hij zo goed kende en waar 
hij van hield en bovenal afscheid nemen 
van haar waarvan hij het meeste hield: zijn 
vrouw. En tenslotte nam hij afscheid van 
het leven en dus van ons. zwijgend groe
tend en bijna onmerkbaar. 
Hij zal een lege stoel achterlaten op een 
warme. vertrouwde plaats. dicht bij ' t raam. 
Moge de Heer zijn dienaar die lang in de 
wijngaard heeft gewerkt glorievol opnemen 
in het hemels vaderhuis. Laten wij daarvoor 
bidden. Samen met moeder zal hij God 
vragen om zijn kinderen en kleinkinderen 
die hij alle gaarne om zich heen zag. ge
lukkig te maken . 

Hij ruste in vrede. 

Voor uw blijken van medeleven zeggen wij 
u hartelijk dank. 

Familie Huisken 


