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Dankbare herinnering aan 

Gerard Kienhuis 

sinds 6 mei 1953 trouwe echtgenoot van 

Annie Olde Olthof 

Hij werd geboren te Denekamp op 10 juli 1919 en 
overleed tengevolge van een zware operatie na het 
ontvangen van hef Sacrament der Zieken In het zie· 
kenhuis "Medisch Spectrum• te Enschede op 4 april 
1997. We hadden hem 9 april voor het laatst bib" ons 
tijdens de viering van de H. Eucharistie en he ben 
zijn lichaam daarna begraven op het kerkhof van de 
St. Nicolaasparochle te Denekamp. 

Broer Kienhuls. zoals hij hier in ons dorp gekend en 
genoemd werd, is in vrede en overgave van ons 
fleengegaan. Dat neemt niet weg dat zijn leQ!' plaats 
in zijn geliefd gezin gevoeld wofdt, v~ral 1511 Annie, 
zijn vrouw, die bijna 44 jaar met hem hef en leed in 
een gelukkig huwelijk gedeeld heeft. Samen hebben 
ze in nun kruidenierswinkel aan de 
Nordhornsestraat hard gewerkt Het ouderlijk huis 
was een gastvrije plek, waar iedereen met een grote 
vanzelfsprekendheid altijd welkom was. Ondank~ 
het drukke bedrijfsleven heeft het gezin hier no(/1t 
onder te lijden gehad. Hij was een lieve vader, die 
niet echt kwaad kon worde.n maar b~ d~. opvoeding 
van zijn zeven kinderen altijd heel duidelijk en direct 

de goede richting aanwees. Samen met mama heb
ben onze ouders gewerkt aan een hechte gezins
band. Pa was trots op zijn kinderen en kleinkirideren. 
Zijn verjaardag was alt1jcl een feest, zeker ook ~r 
de 14 kleinkinderen, die dan naar de speeltuin 
mochten en daar werden getrakteerd. Zeventien jaar 
geleden moest hij een hartoperatie ond_ergaan ~n 
sinds die tijd volgde regelmatig opname in ee.n zie
kenhuis. leder ontslag betekenc'.le voor hem altijd een 
stapje terug doen. Doch hij bleef een tevreden mens, 
dank zij ook de goede zorgen, die hij aldoor van zijn 
trouwe Annie mocht ontvangen. 
Het kruis dat hij te dragen had werd verzwaard toen 
Harry november 1990 overleed. Hij kon dit verli~s 
van zijn zoon zo moeilijk verwerken en was er alt1Jd 
zeer emotioneel mee bezig. Juist toen heeft hij veel 
steun ondervonden van de hechte gezinsband. Zijn 
gezondheid liet daarna steeds meer te wensen over 
en hoe vaak hoorden wij hem niet zeggen:"blijf bij 
mekaar" en "laat mama niet alleen" en "zorg goec;! 
voor oma". Bij zijn sterven waren we dan ooi< "b1J 
mekaar". We waren op ons paasbest om de bruiloft 
van Marion en Herbert in Saasveld te gaan vieren, 
maar we hadden ons klaar gemaakt om het pasen 
van pa te vieren. Zo hebben wij samen hem uitgelei· 
de gedaan en we geloven dat hil goed is aangeko· 
men. God heeft hem bij de hand genomen en b1.i:i· 
nengeleid in zijn feestzaal, waar hij nu voor altijd 
mag aanzitten aan het hemels bruiloftsmaal. . 
Rust in vrede en blijf daarboven samen met Harry 1n 
liefde bij ons. 
Voor uw deelneming ondervonden na het overlijden van 
mijn lieve man, onze allerliefste papa en opa betuigen wij 
U onze oprechte dank. A. Klenhuis·Olde Olthof 

Kinderen en kleinkinderen. 


