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De Lutte, 23 december 2003 

J.B.J. ( Johan ) Swennenhuis 

Werd als, gezinsoudste, geboren op een klein 
boerderijtje in de " Mekkelhorst ". Thuis altijd 
meewerken was een must. Na de lagere school 
had hij graag willen studeren. Geld was er niet 
en de 2e wereldoorlog nabij. Hij moest als 
knecht dienen in Duitsland. Direct na deze oor
log moest hij in dienst en om daarna als zo 
velen naar Indië, opnieuw in oorlogssituaties 
terecht te komen. Nooit sprak hij hierover. Wij 
kenden zijn psychische littekens. Een plezierige 
jeugd was bijna onmogelijk. 

Na zijn terugkeer uit Indië trouwde hij met ma in 
financieel moeilijke tijden met grote werkloos
heid. Hij kreeg werk als metaalbewerker bij 
Hazemeijer. Dit bleek een stabiel fundament. 

Pas toen kon hij denken aan een huis aan de 
Beatrixstraat en aan een !;lezin met vier kinde
ren, waarvoor hij later altiJd klaar stond. Vanaf 
die tijd genoot hij met ma van de (klein) kinde
ren, kaarten, fietsen, zijn sociaal netwerk, 
vakantie en gezelligheid. 

In de vrije tijd was hij altijd uiterst actief in het 
sociale- en verenigingsleven. Dit deed hij voor 
het welzijn in De Lutte. Luxe en franje interes
seerden hem niet. Hij ging voor " samen leef
baar leven". 

Pa en ma hielden vanuit de tijd van o.a. oorlo
gen, buurt, werk en verenigingen zeer veel 
schitterende (levens)vrienden over .. 
Deze vriendschap was hun dierbaar. 

Kernwoor.den die bij pa passen zijn in het bij
zonder: Sociaal, rechtvaardig, behulpzaam, 
open, betrokken, belangstellend, kien, zorgvul
dig, complexe kwesties relativeren, bejegening 
en aanpak op een heel prettige manier. 

Deze blijvende herinneringen sieren hem voor 
altijd! 

Uiteindeiijk kreeg hij de fatale hartaanval onver
wacht tijdens zijn hobby biljarten, temidden van 
vrienden. Deze schok is voor ons allen onvoor
stelbaar en uiterst verdrietig. 

Veel liefs en hartelijk bedankt. Laten wij probe
ren zijn ideologie voort te zetten. 

Siny Swennenhuis - Wigger 
Kinderen, kleinkinderen, 
familie en vele vrienden. 


