


In dankbaarheid blijven wij gedenken 

JOHANNES BERNARDUS 
.KIENHUIS 
echtgenoot van 
TRUUS KIENHUIS-WIGBOLD 

Hij werd geboren te Manderveen op 29 april 1932. 
Na een pijnlijke en smartelijke ziekte is hij, in 
gelovig vertrouwen op Gods goedheid, gesterkt 
door het sacrament van de zieken op 63-jarige leef
tijd overleden te Zenderen op 20 januari 1996. Na 
de gezongen uitvaartdienst in zijn parochiekerk 
te Zenderen is hij op het parochiekerkhof aldaar 

begraven op 24 januari 1996. 

Jan Kienhuis was een fijne man, die in zijn leven 
veel goed heeft gedaan. 
Jan was een gelovig man, die in moeilijkheden en 
in verdriet troost zocht bij God. 
Jan was een sociaal bewogen mens, die het nieuws 
altijd aandachtig volgde en bewogen werd door 
medelijden voor de verdrukte medemens. 
Jan was een bijzonder bezorgde en liefhebbende 
echtgenoot, voor wie niets te veel was om samen 
met Truus een heel echt en hecht huwelijksleven 
op te bouwen. 
Jan was een hartelijk buurman, die in de buurt 

met iedereen goed overweg kon en heel graag een 
handje hielp waar dit mogelijk was. 
Jan was een bijzonder fijne oom voor zijn neven 
en nichtjes, met wie hij een soort vaderlijke band 
had, waardoor zijn kinderloosheid minder pijn
lijk werd. 
Jan was jarenlang de zeer trouwe collectant die, 
ook in de periode van zijn uitzichtloze ziekte, niet 
gauw een beurt zou overslaan. 
Jan had er alleen heel veel moeite mee om te aan
vaarden dat hij zo jong zou moeten sterven en 
Truus alleen zou moeten achterlaten. 
De laatste maanden waren heel moeilijk voor hem 
en voor iedereen die met hem begaan was. Veel 
troost putte hij uit het meeleven van buren, 
vrienden, kennissen en familieleden. Op zijn 
sterfbed heeft hij nadrukkelijk gevraagd, al die 
meelevende mensen te bedanken. Bij deze. En Jan, 
wij zeggen jou dank voor alles wat jij in jouw 
leven voor ons hebt betekend. We hopen dat God 
je er rijkelijk voor beloont. We zullen je niet 
vergeten. 

Voor uw medeleven, betoond tijdens de ziekte en 
na het overlijden van mijn lieve man, zeg ik U 
mede namens alle familieleden heel hartelijk dank. 

Truus Kienhuis 


