
Loslaten 
We moeten je loslaten 
Nu je er niet meer bent 

is de wereld een stukje ingekrompen 

Erik Kienhuis 



Nooit meer samen 

Met veel verdriet, maar in dankbare herinnering 

Erik Gerhardus Antonius Kienhuis 

Erik is geboren op 1 maart 1989 in het ziekenhuis in Oldenzaal. Direct daarna 
kwam zijn tweelingbroer Erwin ter wereld. Volkomen onverwachts is Enk, op 
weg naar huis, door een noodlottig ongeval overleden op 10 juni 2009. Na de 
gezongen uitvaartdienst op 16 juni 2009, in de H.H. Simon en Judaskerk in 
Tilligte, hebben we Erik te ruste gelegd op het R.K. kerkhof aldaar. 

Na hun geboorte, hebben Erik en Erwin moeten vechten voor hun 
overlevingskansen, dapper en strijdlustig. Wij danken God dat het uiteindelijk 
helemaal goed is gekomen, ondanks dat ze 3 maanden te vroeg zijn geboren. 
Het gezin werd daarna uitgebreid met Ilona, Roy en Frank. Ons gezin was 
met 5 kinderen compleet en we bewaren warme herinneringen aan de tijd 
die volgde. Erik was een ondernemende jongen vol levenslust. Onbezorgd 
en kattenkwaad uithalend, net als alle anderen. We weten allemaal dat Erik 
veel talent had, als hij zijn handen liet spreken. Hij was altijd spontaan en 
opgewekt en zat boordevol ideeën. Als Erik ergens was, dan was hij er ook. 
Bij ons thuis, bij zijn kameraden, de voetbal en de KPJ. Erik was deelgenoot 
van een grote groep kameraden. Binnen deze groep had hij met enkelen een 
trekker met huifkar gekocht en volledig opgeknapt. Daarnaast hebben ze veel 
plezier beleefd tijdens het uitgaan, met de gehele groep. Ook dan was hij 
duidelijk aanwezig, door zijn spontaniteit en humor. Erik was de afgelopen 4 jaar 
werkzaam bij aannemersbedrijf Warmes. Hij ontwikkelde zich daar als een 

talentvolle timmerman. Hij kon met eenieder goed samenwerken en was een 
super collega. Erik had een grote droom. Hij wilde op den duur voor zichzelf 
beginnen. Zijn aanhanger en het vele gereedschap had hij al voor elkaar. 
Gelukkig heeft hij een wens van zijn moeder nog kunnen vervullen, voor 
moederdag maakte hij een prachtige tuinbank en -tafel. Hierin heeft hij zijn 
vakmanschap getoond. Dit blijft voor ons een mooie en tastbare herinnering 
waar we erg trots op zijn. 
Begin 2008 leerde hij Elsbeth kennen. Zij was Eriks grote liefde. Hij was 
stapelgek op haar en liet geen moment onbenut, om dit aan haar en eenieder 
te uiten. Voor Erik was zij 'Mijn Elsje'. Vanaf het begin voelde Erik zich bij 
Elsbeths familie ook echt thuis. Hij leerde daar dingen, die wij van hem nog niet 
wisten. Bijvoorbeeld pannenkoeken bakken, spaghetti eten en schoonmaken. 
Het knuffelen, hebben zij van Erik geleerd. Het was een groot knuffelbeest. 
Zijn grote passie was motorrijden. Apetrots was hij op zijn nieuwe motor. 
Helaas is juist dit hem fataal geworden. Voor ons onbegrijpelijk. Het is niet 
in woorden uit te drukken wat dit verlies betekent.." nooit meer met z'n allen 
samen. 

Lieve Erik, wij zullen je nooit vergeten. Voor altijd in ons hart! 

Onze oprechte dank voor uw medeleven en steun na het plotseling overlijden 
van onze lieve zoon, broer en vriend. 
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