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Dankbare herinnering aan 

Arnoldus Henderikus Bauerhuit 

echtgenoot van 

Maria Ellsabeth Berends 

Geboren te Emmen op 9 januari 1910. Na 
gesterkt te zijn door de Sacramenten der Zieken 
overle~en in 't Kleijne Vaert te Enschede op ' 
18 me~ 1993. De Uitvaartmis was op 21 mei 
d.a.v. 1n de St. Jacobuskerk. De crematieplech
tigheid volgde daarna te Usselo. 

Al heel jong werkte vader in het zware Drentse 
veen. 
Op 1 maart 1937 sloot hij met moeder een kerke
lijk huwelijk in de St. Jozefkerk te Barger Com
pascum en in 1951 kwamen ze naar de toenmali
ge textielstad Enschede, waar vader altijd in het
zelfde bedrijf heeft gewerkt. 
Samen met moeder werkte hij hard voor zijn ge-

zin .van acht kinderen die zodoende een goed 
thu1s hadden en allen een behoorlijke opleiding 
konden volgen. 
Het adres was toen van Riebeeckstraat 68. Daar 
voelden we ons zeer bij de H. Hartparochie be
trokken. Allen zijn we ook van daaruit getrouwd. 
Rond 1970 moest vader vanwege ziekte met 
werken ophouden. Elk jaar nam hij deel aan het 
ziekentriduum in de St. Jacobuskerk. 
Man van weinig woorden, had hij ook niet veel 
verlangens; hij genoot al volop van wat de TV 
bood. En het meest voelde hij zich thuis in zijn 
vertrouwde omgeving. 
Toen hij 5 jaar geleden in 't Kleijne Vaert moest 
word~n opgenomen, vroeg dit veel van hem; hij 
kon met meer spreken en was helemaal 
afhankelijk. 
Maar dankbaar was hij voor de liefdevolle verzor
ging. In de vroege morgen van 18 mei 1993 over
leed hij. Nu mag hij wonen in Gods huis, verlost 
van alle ziekte, verdriet en onvolkomenheid. 

OnzeVader Wees Gegroet 

We danken allen hartelijk die tijdens zijn ziekte 
met vader meeleefden en ons hun deelneming 
betuigden na zijn overlijden en uitvaart. 

M. E. BAUERHUIT-BERENDS 
Kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen. 


