


Ter dankbare nagedachtenis aan 
GERARDUS JOHANNES KIENHUIS 

echtgenoot van 
JOHANNA MARIA ANTONIA STEFFENS 

Hij werd geboren te Denekamp 25 juni 
1919 en is aldaar in de vrede van Christus 
overleden 7 oktober 1974. Vanuit de St. 
Nicolaaskerk hebben we hem te rusten ge
legd op het r.k. kerkhof te Denekamp op 

IO oktober 1974. 

Een lieve en zorgzame man en vader is van 
ons heengegaan. Onverwachts maar niet on
voorbereid werd hij opgeroepen door de 
Heer van leven en dood. Onvermoeibaar 
en met totale inzet heeft hij gewerkt en 
gezorgd voor zijn gezin en bedrijf. Samen 
met zijn vrouw wist hij een mooi gezin op 
te bouwen, want hij schonk veel aandacht 
aan de zijnen. hoe druk hij ook was met 
zijn werk dat hij zo graag deed. Hij was 
een man van gedegen opvattingen over het 
leven, een man met een diep geloof die 
altijd klaar stond voor de ander die hem 
nodig had. Altijd eenvoudig, telkens weer 
met een goed woord voor de ander, steeds 
aktief en bovenal een blij en tevreden mens. 
We denken terug aan hem als een goede en 
trouwe vriend voor allen die hem kenden. Hij 
was een zorgzame echtgenoot en vader, een 
onmisbare steun in her wel en wee van elke 
dag. Hij is ons voorgegaan in bidden en wer
ken. Hij heeft veel mogen bereiken, hij was 

een voorbeeld van echt christelijk leven. Wij 
zijn bedroefd om dit verlies. we kunnen hem 
nog niet missen, hij had nog zoveel voor ons 
kunnen doen. De herinnering aan deze fijne 
mens zal in ons blijven leven, en we blijven 
dankbaar voor al het goede dat hij voor ons 
deed en ons nagelaten heeft. 
In nederig geloof durven we hem in Gods 
handen leggen en aan Gods barmhartigheid 
aanbevelen, nu hij het eeuwig leven bij God 
is binnengegaan. 
Mijn dierbare vrouw en kinderen, familiele
den en vrienden, ik dank u allen hartelijkvoor 
uw liefde en zorg, uw goedheid en vriend
schap. Ik wens u kracht en sterkte voor de 
toekomst. moge het u allen goed gaan. 
Ik ben van u heengegaan. maar bewaart 
mij in uw herinnering en gebed. 

Heer, geef hem de eeuwige rust. 

Voor Uw deelneming, ondervonden na het 
overlijden van onze beminde echtgenoot 
en vader, betuigen wij U onze hartelijke dank. 

Familie Kienhuis 

Denekamp, oktober 1974. 
Brandlichterweg 10 


