
Rust ::.ac/u 

Je hebt je strijd gestreden. 
Je hebt her als een moedig meliS gedaan. 
IVie kan begrijpen wat je hebt geleden? 
Wie kan melt11 war je hebt doorstaan? 

Zo plotseling moeten wij afscheid nemen van 

Henny Emaus 

echtgenoot 'an 
Maria Kleinsman 

Hij werd geboren te Haaksbergen op 14 juni 1935. 
Op 13 maart 1999 overleed hij thuis, geheel onver
wacht. We hebben afscheid van hem genomen 
tijdens de uitvaartviering op donderdag 18 maart in 
de Basiliek van de St. Lambertus te Hengelo, waarna 
hij werd gecremeerd in het crematorium "Enschede" 
re Usselo. 

Pa was een mens vol energie, zowel letterlijk als 
figuurlijk. Iedereen die hem kende zou zeggen: 
"Dat was Henny• 
Pa is vanaf onze jeugd thuis geweest. Altijd om ons 
heen Daarom kunnen we ook niet begrijpen dat dit 
ineens voorbij is 

Jaren heeft hij geploeterd voor van alles en ieder
een. 
Toen kwam hij zelf in een fase dat het niet meer wou. 
Dat was iets waar hij slecht mee om kon gaan 

Gelukkig was ma er altijd, zij heeft hem door dtk 
en dun gesteund. dit was ook niet altijd gemakke
lijk. 
Pa zei altijd: "Samen staan we sterk, en we laten ons 
er niet onder krijgen". 
Maar door al dat vechten wat htJ gedaan heeft o.a 
tegen de gemeente Hengelo is het hem toch fataal 
geworden. Het HART hield op met kloppen Hij 
kon niet meer op tegen het onrecht wat hem was 
aangedaan. Weer "nee" tegen de aanvraag van zijn 
Troopy. Hij kon z.elf wel die 300 meter rollen en 
dan was ma er toch? 
Hij is altijd bang geweest dat ztjn bchaam het zou 
begeven door spicrdistrofie, maar dit he.eft niet zo 
mogen zijn. 

Pa bedankt t·oor alles >mt je voor ons hebt berekend. 
We hopm met ~·n allen dar je nu de rust gevonden 
hebt die je verdiellf. 

Voor uw meeleven in deze dagen zeggen wij u 
hartelijk dank. 

Maria. Gerda, Bert, Roy, Anouk, Jos. 


