
We bewaren een fijne herinnering aan 

BERNARD HUTTENHUIS 

echtgenoot van Anna Kiewik 

Hij werd te Zuid-Lutte geboren op 21 mei 
1915 en is in het ziekenhuis te Oldenzaal 
plotseling van ons heengegaan op 23 no
vember 1982. Van uit de Maria-kerk heb
ben we hem op 26 november begraven op 
het kerkhof te Oldenzaal. 

Tot ons verdriet is papa onverwacht van 
ons heengegaan. Hij is gestorven zoals hij 
leefde, moedig en stil. 

Het is niet vreemd, dat dit juist in deze 
donkere herfstdagen moest gebeuren. 
Herfst en winter zijn altijd moeilijke tijden 
voor hem geweest. 

In het voorjaar kwam hij net als de na
tuur weer tot leven en in de zomer kwam 
hij tot bloei. 

Veel mensen zochten toenadering tot hem 
om op hun vragen een antwoord te krij
gen. Voor mama en ons was hij soms on
doorgrondelijk. 

Tijdens het werken in de natuur kon je 
hem zien, zoals hij werkelijk was. 

Met veel zorg en toewijding probeerde hij 
op zijn boerderij samen met zijn gezin zijn 

idealen vorm te geven naar het voorbeeld 
van zijn vader. In zijn laatste levensjaren 
werd papa getroffen door een zware han
dicap. Door zijn geloof maar vooral door 
zijn enorme doorzettingsvermogen kon hij 
dit overwinnen. Ook toen was hij het weer, 
die ons de kracht gaf dit te verwerken. 

Het wa,s voor hem gewoonweg een feest, 
dat hij deze laatste zomer nog zoveel 
mocht genieten van de boerderij en van 
de tuin met zijn vele bloemen. 
God, wij zijn dankbaar voor wat hij voor 
ons heeft betekend en wij hopen in U de 
kracht te vinden om nu zonder papa ver
der te leven. 

Heer, geef hem de eeuwige rust. 

Wij zijn dankbaar voor uw steun en mede
leven na het plotseling overlijden van mijn 
lieve man en onze zorgzame vader. 

A. A. J. Huttenhuis - Klewik 

en kinderen. 

Losser, november 1982. 


