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In onze herinnering en ons gebed blijft 

voortleven 

HARRY KIENHUIS 

Hij werd als oudste zoon in het gezin ge
boren te Denekamp op 5 juni 1954. Daags 
daarna werd hij gedoopt en ontving de 
namen Gerardus Antonius Hermanus. 
Geheel onverwacht overleed hij op zondag 
25 november 1990. Na de uitvaartmis werd 
hij begraven op het parochieel kerkhof te 

Denekamp 28 november 1990. 

Harry, van nature moeilijk voor anderen en 
daardoor ook voor zichzelf heeft geen ge
makkelijke levensweg afgelegd. Hij, die niet 
afhankelijk wilde zijn van anderen moest dit 
gevecht uiteindelijk opgeven. Toch hunkerde 
hij heel diep In zijn hart naar liefde, maar 
als deze hem gegeven werd, moeilijk kon 
accepteren. 
Het is de tragiek van zijn leven geworden. 
Deze moeilijke strijd is hem noodlottig ge
worden. 
Gelukkig was de regelmatige ontmoeting 
met Floris en Bram steeds weer een vreug 
devol moment in zijn leven. 
Zijn ouders bleven voor hem de thuishaven. 
een plek waar hij altijd welkom was. 
Electriciën van beroep bleef hij interesse 
behouden voor electronica en wist hij steeds 

nieuwe snufjes te bedenken. Taxi-rijden 
was zijn lust en leven. 
"De mens is onrustig en blijft onrustig, 
totdat hij rust vindt in God". Deze beken
de en troostende woorden van Sint Augus
tinus zijn wel ZtJer toepasselijk op het le
ven van Harry. 
Rust is gekomen over deze rusteloze mens, 
licht over hem voor wie het leven vaak zo 
donker is geweest. 
Het scheiden valt ons hard, maar we weten 
ons getroost door de gedachte, dat hem nu 
een geluk geschonken is, waarvan hem 
zelfs de voorsmaak op aarde onthouden 
werd. Hem in dat geluk eens te mogen te
rugzien. is ons de bron voor een vredige 
berusting. Harry, rust in vrede. 

Lieve papa, 
Dat we zo jong al jouw liefde moeten mis
sen, we zullen je voor altijd blijven herin
neren. Bedankt voor de mooie uren die we 
met je doorbrachten. Rust zacht, lieve papa 
we zullen je niet vergeten. 

Floris en Bram 

Voor uw deelneming ondervonden na het 
plotseling overlijden van onze papa, zoon, 
broer, zwager en oom, betuigen wij onze 
hartelijke dank. 

Floris en Bram 
Fam. Kienhuis 
Annelies 


