
Len kleine herinnering aan 

1 IENK KUENENGER 

ecl11gcnoot 'an 
\larie 1je te Plate 

Hij 11erd op 20 de1:~111ba 1932 11: (iwcnlo geboren 
c1~ •'1lt\ in2 biJ zijn doop Je nam.:n H~ndrikus 
Thc1)doru<;- l,1hanne). 1 lij O\ erk.:d in de na.: hl Yan 
donderdag 2 op nijJa2 3 december 1999 in het 
<itreekà:~cnhuis h.~n111gin lkatri' te \\ 111tcr,11 ijk 
De dien;,t t~n um aan '11:rden ''IJ c>p - december in 
de parochid,crk 1 ai1 de Il Cali,tth te (irocnlo In 
de 1 crwachtinl! \an de 1 errij/eni~ ten k\ en hebben 
,, IJ hem daa~a te Hl)le gdegJ 11p de r k t>egraaf· 
pi aai;; te Groenlo 

lkt leien \la' \Oor hem lijden g.:11l•rdcn F-igenlijk 
ruim acht jaar geleden al toen h11 d1.l<.1r /I n ccmc 
h.:r)cninfarct 11erd getroffen \hmderncl l..11am hij 
er 11 eer 1101 en op De ziekte rfütakte een diepe 
inbreul.. in 1ijn en <>11> le\ en 11 iJ nwe,ten met een 
and.:rc man en 'ade1 'erda \laar het lukte 
allemaal: zi1n \erwrging. tk dingen 1 an hei lcYen 
\1aarrnn hij toch l..lm genieten en hij 11a.; er bij 
Totdat er de laabte lijd c<>mplica11t' k" amen toen 
kwam de do,1d ab een bei rijding. al beseffen ''ij dat 
11 ij hem nu helemaal uit handen moeten ge, en. 
1 Üj \1a:, e..:n goede man en' ader \Oor zijn gezin en 

de trotse opa 'an 1ijn kleinkind Demi . Hij hield 'an 
eem oud en 2e11oon Daarbij had hij een sterke eigen 
11 il en mcni1~g die hi.J niet gemakkelijk op zou ge\'en. 
Hij'' i'111at hij \lilde. Een man \·an \1Cinig \IOllftkn. 
die meer metterdaad in het lc\·cn stond Zijn bervep. 
timmerman. '' a-; 1ijn hohh) '<aast het "erk ''P J.: 
bou11 \1as hi j thuis mal; in /ijn sclwur te \inden 
.i.lkrki l..mht\1crkjc.; l..\\amen er 11nder zijn h;111den 
qiml; an ka"tcn en l..i,ten. knii,1agc1h. draai1\erk 
0<1<1rbij \l<b hiJ ouk een gr<.>Lll natuur licll1cbher. die 
er gra,;g op uitging de natuur in [n tdf fol..tc hij 
tàlantcn om die \\eer uit te zetten Jamm.:r d;1t ''P 
óin ki en met ons al 10 'roeg een 7\\are ..amlag 
\1~nl gepleegd en dat 11 ij hem m1 al uit handen 
moet.:~ 2e1en \\'aarnm moeten mensen li1dcn'! 
[en, raa~ \1aarop geen ant,1oord b Î <>Ch '' ilkn \1 ij 
o11le G,1d 0,11; danJ..en dat hij de l1n1e mocht 1ijn. 
,·00r alle:. \\Hl 11 ij door htm mochten ont,·angcn en 
ook HtJr de lldde en .wrg die \llj hem moch1cn 
l!t=\ en '\Ju 11 •J hem lo) moeten laten. be\elcn \\ij 
hem aan in God> 1 idde en zorg. t-.logc hij daar 'oor 
alti.td in Hede 1ijn \1oge hij blij\ en lei en in on1e 
hartc:n 
Voor u11 bdan!,!>tdling c:n mede1 en lijden;;, 11.1n 
zie~tc en na /ijn 01 cri ij den. i.eggen 11 ij u ha11clijk 
danJ.. 
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