
"Zoals de tarwekorrel wordt gezaaid, 

ontkiemt en groeit, en wordt opnieuw geboren 

en als een rijpe aar wordt afgemaaid, 

r.o gaat er van ons leven niets verloren. 

God wacht met oogsten tot de goede tijd: 

wij rijpen langzaam voor de eeuwigheid." 

Nel Benschop 
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In dankbare herinnering aan 

JOHANNES ANTONIUS HUISMAN 

weduwnaar van 

WILHELMINA LAMBERDINA IJSSELDIJK 

Hij werd geboren op 6 januari 1905 te Apeldoorn. Hij 
overleed op 10 januari 1996 te Twello. Na de 
Eucharistieviering op 15 januari in de parochiekerk 
van de H. Antomus van Padua te Terv.olde, werd hij 
begraven op het RK-Kerkhof te Twello. 

Vader en opa was een markante persoonlijkheid. 
Door een sterk verantwoordelijkheidsgevoel werd hij 
gedreven. Met hart en ziel was hij altijd bezig hoe hij 
het beste kon zorgen voor moeder en heel zijn gezin. 
Zijn leidraad hierbij was: "Matig, Rechtvaardig en 
Godsdienstig leven in deze wereld." 
Door tegenslagen liet vader zich niet ontmoedigen. In 

ziJn binnenste was hiJ een optimist. wat hij kon en 
bondig kon uitdrukken met de woorden: "In de v.in
ter zijn er meer problemen dan in de zomer:· 
Hij was sober voor zichzelf, maar royaal voor de 
gemeenschap. Verenigingen en parochie konden in 

zijn ogen niet bloeien zonder steun en liefde. Hij 
hield van mensen met een opbouwende gemeen
schapszin. Er was thuis een duidelijke rolverdeling: 
moeder zorgde voor binnen en vader werkte buiten. 
Hij heeft genoten van het boer zijn. Toen hij hiermee 

ophield, had hij bijna een dagtaak aan de palmboom
jes en de tuin. Hier bleef hij jong bij. Vader hield van 
kontakt met mensen. Hij kaartte graag. En ook biJ 
een visitie deed hij graag mee. Door de verhuizing 
naar Twello werd hij tich heel erg bewust van zijn 
ouderdom. Echte aansluiting vonden vader en moed
er niet meer. Hun wereld werd heel klein. De plot
selinge dood van moeder overviel hem en ons. Ruim 
een haJf Jaar heeft vader alleen verder geleefd. Hij 
genoot van de zorg en aandacht van de kinderen en 
kleinkinderen. Op zijn 9le verjaardag was ook zijn 
eerste achterkleinkind aanv.ezig. Vier dagen later was 
echter alles duidelijk. Met dit feest zei vader tegen 

ons: ''Bedankt en gegroet." 

Heer on~e God, laat onze vader en opa 
binnen in uw hemelse vreugde. 
Geef tlat wij ~ijn leven mor om 
dankbaar bewaren in ons hart. 

Voor uw medele\·en rond het sten·en \·an mder en 
opa :.eggen wij U dank. 

Kinderen - kleinkinderen en achterklemkirui 


