
Dank U voor alle goede vrienden, 
Dank U, o God, voor al wat leeft. 



Met fijne herinneringen bli jven wij 
denken aan 

JOHANNES ANTONIUS KIENHUIS 

Geboren 15 november 1926 
Overleden 1 maart 1989 

Pa is niet meer bij ons. Hij zal verder leven 
in onze herinnering , want hij was een l ief 
en fantastisch mens. Alles wat hij had 
heeft hij aan ons gegeven. 
Met zijn positieve kijk op de wereld is hij 
voor gezin, familie en kennissen een gro
te steun geweest. Voor een goed woordje 
of een schouderklopje had hij een perfecte 
t iming. 
Zijn gezin was all es voor hem. Hij genoot 
als we met z'n allen bij elkaar waren. Ma 
was hem heilig , zijn absolute liefde. Trots 
was hij op zijn kinderen . Schoonzonen 
waren zijn kinderen. Zijn kleinkinderen 
waren zijn lust en zijn leven. Wat beleefde 
Pa een plezier aan ze. Pa was draai- en 
angelpunt in ons gezin , bezorgd over ieder
een en altijd meelevend. Hij was een echte 
sfeermaker, altijd in voor een grap of een 
grol. Een schat van een man, vader en opa. 
Pa werd op 15 november 1926 in Denekamp 
geboren . Hij was een vrolijk en ondeugend 
kind . Reeds op 12-jarige leeftijd moest hij 
zijn moeder missen . Jo , zijn oudste zus, 
heeft zich verder om het gezin en hem 
bekommerd. 
Hij heeft in Oldenzaal de M.U.L.O. door-

lopen. In Denekamp heeft hij Matty ont
moet. Na 3½ jaar diensttijd in Indonesië 
was hun liefde nog steeds intakt. Vier jaar 
later zijn ze getrouwd. Mieke, Carla en 
Nico zag hij met plezier opgroeien en 
studeren. 
Veertig jaar werkte hij plichtsgetrouw en 
met veel plezier bij de belastingdienst. 
Sinds juni 1985 heeft hij, samen met Matty, 
volop van zijn VUT genoten. Ze vulden 
elkaar aan. 
Pa, een man die genoot van de kleine 
dingen van het leven . Een puzzel , een 
kaartje , een schroefje, een spijker, zijn 
voge ls en de natuur, altijd was Pa bezig. 
Luisteren kon hij goed. Een doordachte 
mening kreeg je een tijdje later. Geen 
harde tegenstelling maar een woord van 
overleg . 
Wat had hij nog graag langer bij zijn 
Matty willen zijn. Wat zullen wij hem mis
sen. Fijne herinneringen zullen ons troos
ten en Ma de kracht geven dit verlies te 
dragen. 

Johan Kienhuis , een groot mens. 

Wij willen U oprecht bedanken voor Uw 
medeleven en hulp tijdens de afgelopen 
dagen. U bent een grote steun voor ons. 

Zijn gezin 

Oldenzaal, maart 1989 


