
Dankbare herinnering aan 

CHARLE LEONARDUS JOZEF HUISKES 
echtgenoot van 

Johanna Maria Antoinette Schopman 

Hij werd geboren te Oldenzaal 22 juli 19-t6. 
Hij is overleden te Amsterdam 29 april 19i7. 
Tijdens de Euchamtieviering in de Anronius
kerk op ; mei d.a.v. hebben wij afscheid 
van hem genomen en ht>m begeleid naar 
U'selo, waar de crematie plaat' vond. 

In de beproeving rupr de liefde russen 
man en vrouw. Ons huwelijk was geluk
kig Wij hebben ell..aar in liefde gevonden 
en die liefde is verdiept door her liet en 
leed, dat W!J samen hebben ervaren. Her 
heeft helaas maar kort mogen duren Wij 
waren machteloos tegenover de vroegtij· 
dige dood. Iedereen zal begrijpen. war dit 
voor ons aan verdriet heetr opgeroepen. 

Charle was een diep qelovig man, rrouw 
aan ae kerk, en aan her gebed In God 
en in Zijn Zoon vond hij de bam voor 
z!jn leven. Daaraan schrijven wi1 roe 111n 
inzet voor on~ gezin Pn onze familie, z11n 
blijheid en z!jn werklu\t . Nieh wa' hem 
te veel. Je kon altiJd een beroep op hem 
doen. Hij zou je nooit teleurstellen. Hij kon 
vrol!jk zijn en lachen. zelfs noq tijdens z11n 
ziekte en vermoeidheid Hij maakte in zijn 
gezonde levensjaren lange werkdagen . 

De Heer heeft hem ons gegeven en wij 
1ijn er Hem inrens dankhaar voor. Nu hij 
ons vroegtijdig is ontvallen, bl11ven ons de 
herinneringen aan de mooie jaren van on~ 
huwelijk en onze familiekring. Mogt' God 
ons verder helpen. Moge uw gebed ons 
sterken voor de toekomst. 

Wij vertrouwen hem roe aan God. 1ijn en 
onze Vader. Moge Htl hem belonen voor 
her vele goede in zijn leven. Wij en onze 
familieleden en kennissen waren er getuigen 
van. 

Voor Uw blijken van medeleven tijdens 
zijn ziekte en bij zijn overlijden zeggen wij 
U onze hartelijke dank. 

Annem<irie Huiskes-Schopman 
Marco en Jeroen 
en Familie 

OLDENZAAL mei 1977 
Hengelosestraat 102 

.IN PACE' Uitvaartverzorging '\.V. • Olde111.1al 


