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In dankbare herinnering aan 

JOHANNES LAMBERTUS HUTTENHUIS 

echtgenoot van 

HENDRIKA GRADA KLMSSE"I 

Hij werd geboren te Wettringen (Dld ) op 
1 februari 1899. Gesterkt door het Sacra
ment van de zieken overleed hij te Olden
zaal 10 juli 1972 aan de gevolgen van een 
aanrijding. Na de reguiemmis in de St. Ple
chelmusbasiliek hebben we hem 14 juli 
d.a.v. begraven op het r.k. kerkhof van 

Oldenzaal. 

In vader is van ons heengegaan een mens 
die eerlijk probeerde een goed christen, 
een goed mens te zijn. Heel zijn leven 
heeft hij hard gewerkt hij was met weinig 
tevreden, vol liefde en zorg voor zun zieke 
vrouw. Hij klaagde nooit, wilde alleen maar 
het lijden verzachten. In zijn zorg en een
voud was hij groot. Hij beleefde het evan
gelie in het leven van iedere dag en daar
om mag hij nu met Paulus zeggen: .Ik 
heb de goede strijd gestreden, mijn loop
baan volbracht, het geloof bewaard. daar
om ligt nu voor mij gereed de kroon der 
gerechtigheid, die de Heer voor mij bereid 
heeft.· 

Dierbare vrouw. door mijn heengaan 
wordt het nu stil en eenzaam om je heen. 

Je weet. ik was zo gaarne bij je gebleven 
om je te verzorgen, we hadden het zo 
mooi op .Walgaarden·. Maar ik weet ook, 
dat je troost en kracht zult vinden door je 
geloof in Christus. in wie we met elkaar 
verbonden blijven en ook weet ik dat 
Erich en Lena je niet alleen zullen laren in 
je droefheid maar door hun liefdevolle zorg 
de lege plaats wat zullen aanvullen. waar
voor ik hun zo dankbaar ben. 

Kom, goede en getrouwe dienaar, treed 
binnen in de vreugde van uw Heer. 

Voor Uwe blijken van belangstelling en 
medeleven tijdens de ziekte en het over
lijden van mijn lieve man en onze zorg
zame v<1der en behuwdvader, betuigen 
wij U onze hartelijke dank. 

H. G. Hurrenhuis-Klaassen 
Familie E. H. Huttenhuis 

Oldenzaal. juli 1972. 


