
Met een dankbaar hart denken 
we terug aan 

JOHANNES JOSEPH KIENHUIS 

echtgenoot van 

Maria Berendina Hanterink. 

Hij is geboren op 21 maart 1928 
te Lonneker. Op vrijdag 13 no
vember 1987 Is hij plotseling 
overleden in zijn woonplaats te 
Lonneker. 

In de parochiekerk van 0 .L. Vrouw Ten
hemelopneming te Oldenzaal hebben wij 
op 17 november d.o.v. biddend afscheid 
van hem genomen en In een crematie
plechtigheid te Usselo hebben wij hem 
toevertrouwd aan de Heer van alle leven. 

Het is vreemd en voor ons niet te be
grijpen dat Pa er niet meer is. Hij was 
altijd zo vanzelfsprekend In ons midden. 
Hij was graag thuis, in Gods vrije natuur. 
Hij genoot ontzettend van alles wat leefde 
en vooral van nieuw leven, wat betreft 
mensen, dieren en planten. 
Een man die zich altijd Inzette voor de 
ander en zichzelf nooit spaarde. Door zijn 
rijke energie en wijsheid mocht hij graag 
organiseren en iets opbouwen en maakte 
zich verdienstelijk waar mogelijk. 

Maar vóór alles stond hij altijd klaar voor 
zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. 
Voor hen was hem niets teveel. Hij was 
een voorbeeld voor ons allen. 
Na nog geen jaar geleden afscheid ge
nomsn te hebben van werkgever en col
legae, heeft hij na een leven van keihard 
werken nauwelijks kunnen genieten van 
zijn zo verdiende vrije tijd. We nemen zijn 
gedachtenis mee in ons leven. 
"Goede God, schenk nu rust aan hem, 
die zich rusteloos heeft ingezet voor ons 
geluk". 

"J9 bent niet dood - maar, wij zullen Je 
héél erg missen. 
Zoals de mens de me9st geliefde mist. 
De jaren van geluk zijn nooit meer uit 
te wissen. 
En wij geloven: God heelt zich niet 
vergist". Uit: Kees Harte 

" Er zijn woorden voor". 

Voor uw medeleven en belangstelling on
dervonden na het overlijden van mijn 
innig geliefde man en onze zorgzame 
vader, schoonvader en opa, willen wij u 
langs deze weg hartelijk dank zeggen. 

M. 8. Kienhuis-Hanterink 

Kinderen en kleinkinderen 

Lonneker, november 1987 




