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Dankbaar gedenken we 

HENDRIKUS JOHANNES HUUSKES 
echtgenoot van 

Gertruida Hendrika lamberdina Maria 
SOL 

Hij werd geboren te Westervoort op 
30 september 1923. Hij overleed na een 
lang ziekbed op 64-jarige leeftijd in het 
Stadsmatenziekenhuis te Enschede op 
1 april 1988. Op 6 april d.a.v. deden we 
hem uitgeleide na de Eucharistie in de 
St. Jacobuskerk. Daarna volgde de cre
matieplechtigheid te Usselo. 
Pap was in al de 36 jaar van hun huwe
lijk een lieve man voor zijn Troel: zij 
was hem alles en heel veel deden ze 
samen. En voor de kinderen en klein
kinderen was hij een f ijne vader en 
lieve opa. 
Door de aard van zijn werk was het 
nodig enkele keren te verhuizen. Dat 
had hij er graag voor over, want de 
zaak nam een grote plaats in zijn leven 
in, ofschoon het werk niet gemakkelijk 
was. Maar het personeel nam altijd de 
eerste plaats in: veel jonge mensen 
heeft hij opgeleid. Pap voelde zich na 
22'12 jaar helemaal thuis in Enschede. 

De Jacobuskerk met zijn gregoriaanse 
Zondagochtendvieringen had zijn hart 
gestolen. Zes jaar geleden hield hij op 
met werken. Samen met mam wilde hij 
volop gaan genieten van zijn welver
diende vrije tijd. Dit heeft maar kort 
geduurd want een ernstige ziekte dien
de zich aan. Moedig heeft hij ertegen 
gevochten, veel heeft hij gebeden en 
veel ook zelf willen verwerken om zijn 
Troel en de kinderen te sparen. 
In de vroege morgen van Goede Vrijdag 
moest hij de ongelijke strijd opgeven 
en is hij, meermalen gesterkt door de 
ziekencommunie, overleden. We ver
trouwen erop dat God, die Zijn zoon 
niet in de dood heeft gelaten, ook pap 
zal doen verrijzen en zal belonen met 
hemelse heerlijkheid. Zo blijft hij over 
de dood heen met ons verbonden. En 
wij met hem. 
Onze vader. Wees gegroet. 

We danken allen hartelijk die met pap 
hebben meegeleefd tijdens zijn ziekte 
e.~ on.s hun deelneming betuigden bij 
z11n uitvaart. 

G. H. L. M. Huuskes-Sol 
Kinderen en kleinkinderen 


