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Ter nagedachtenis aan 

HERMANNUS JOHANNES SWENNENHUIS 
weduwnaar van 

Maria Gezina Aveskamp 

Hij werd geboren te De Lutte op 7 augus
tus 1898 en overleed. na gesterkt te zun 
met de H. Zalving der zieken. in het r k. 
ziekenhuis te Oldenzaal 3 augustus 1982, 
Op wat zijn 84e verjaardag zou ,ijn gewor· 
den hebben wij hem. naast moeder. te 

ruste gelegd op het r k kerkhof te 
Denekamp. 

Een groot deel van zijn leven heeft hij 
doorgebracht in de Mekkelhorst waar hij 
op een klein boerderijtje door hard te wer
ken in het levensonderhoud van de zijnen 
voorzag. Vooral in de jaren voor de oorlog 
was dit een zeer moeilijke opgave. 
De laatste 10 jaren van zijn leven bracht hij 
samen met zijn echtgenote, die enige maan
den eerder overleed. door bij zijn dochter 
en schoonzoon te Ootmarsum. waar beiden 
van een prima verzorging en onbezorgde 
oude dag hebben mogen genieten. 
Een lang ziekbed is vader qelukkig be
spaard gebleven. H[j was er de man niet 

naar om ziek te zijn Ook als z[jn gezond
heid eens wat minder goed was. zei hij 
sreeds dat alles uitstekend was. 
Door zijn gemakkeli1ke manier van omgaan 
met anderen. door zijn mooie verhalen over 
vroegere tijden en door zijn groot gevoel 
voor humor \erwierf hij zich overal goede 
vrienden. waardoor h[j door velen gemist 
zal worden. 
Dierbare vader. door uw heengaan is er 
een lege plaats ontstaan. vooral bij hen die 
u het meest nabij srnnden. U zult echter 
niet vergeten worden en uw wijze woorden 
zullen een leiddraad zijn in ons verdere 
leven. 
Moge de ru,t die u zich hier niet gegund 
hebt reeds uw deel zijn geworden. 

Rust in vrede. 

Harrelijk dank voor de betoonde belang
stelling en voor de laatste eer aan vader 
bewezen. 

Familie Swennenhuis 

J, Benneker - koster - Denekamp 




