
Dit prentje is een gedachtenis aan 

Gerhardus Johannes Huttenhuis 
sinds 28 februari 1984 weduwnaar van 

Maria Geertruida Smellink 

Hij werd op 24 juni 1908 geboren in Zuid
Berghuizen. Thuis is hij plotseling overleden 
op 26 mei 1993. 
Na de Uitvaartmis in de Mariakerk hebben we 
zijn lichaam in het graf van zijn vrouw bijgezet 
op de begraafplaats te Oldenzaal op 29 mei. 

Heel zijn leven heeft hij gewoond in zijn 
oudershuis, vele jaren met familieleden om 
zich heen, totdat hij tenslotte alleen achter
bleef. 
Hij werkte als touwbaas in de textiel, onder
broken door 3 jaar arbeid in Duitsland in oor
logstijd, waar hij aktief was in de fabriek en op 
de boerderij. 
In 1956, op wat latere leeftijd, trouwde hij met 
tante Marie Smellink, met wie hij vele jaren In 
liefde verbonden was en voor wie hij zich in 
haar ernstige ziekte thuis geweldig heeft in
gezet. 
Graag vertelde hij over zijn ervaringen, over 
de gezellige fietstochten, die hij met zijn broer 

en zijn vrienden door heel Nederland heeft 
. gemaakt. Hij was ook goed In gymnastiek, in 
turnen, terwijl hij zijn lichaam lenig hield door 
velerlei oefeningen tot op hoge leeftijd. 
De laatste jaren trok hij zich steeds meer 
terug van zijn familie en buren, nog sterker na 
het overlijden van "broer, vriend en huisge
noot' Johan, die hij erg heeft gemist. Hij wilde 
ondanks alles in zijn huis blijven. 
Oom Gerard was een zeer gelovig man, die 
vreugde vond in zijn relatie met God en als 
oprecht christen probeerde te leven. Trouw 
beleefde hij zijn verbondenheid met de pa
rochie, met het kerkgebouw, met een bijzon
dere voorliefde voor latijnse gezangen. Het 
deed hem verdriet, dat hij de laatste tijd niet 
meer zo vaak naar de Mariakerk kon gaan. 
Thuis werd hij onverwacht door de dood 
getroffen, kort na Hemelvaart. Moge hij nu 
Jezus volgen in zijn verheerlijking. 

We zijn U dankbaar voor uw aanwezig bij d,,. 
Uitvaartmis en voor uw medeleven. 

De familie 


