
Dankbare herinnering aan 

Î Hendrikus Johannes Floothuis 

sinds 25 mei 1992 weduwnaar van 

Geertruida Maria Wilhelmina Smellink 

Henny werd geboren te Denekamp op 27 juli 
1920 en overleed na het ontvangen van het Sa· 
crament der Zieken thuis aan de Berghum· 
merstraat op 29 mei 1995. We hadden hem 2 juni 
voor het laatst in ons midden tijdens de viering 
van de H. Eucharistie en hebben hem daarna 
bij zijn vrouw Truus begraven op het kerkhof van 
de St. N1colaasparochie te Denekamp 

Na een slopende ziekte, die zijn tenger lichaam 
totaal opgeteerd had is Henny in vrede van ons 
heengegaan. Na het overlijden van zijn gelief· 
de vrouw zagen we hem geleidelijk wegkwijnen. 
Het alleen-zijn viel hem zwaar. Toch was het Ie· 
ven hem dierbaar en kon h11 huis en haard moei· 
lijk loslaten. Hun kinderloos huwelijk werd door 
de komst van Louise als baby van 7 maand ver· 
rijkt, maar toen zij ging trouwen, waren ze weer 
op elkaar aangewezen. Hun enigste wens was, 
vaak uitgesproken. om nog lang bij elkaar te mo
gen blijven. 
Henny heelt in zijn leven bij meerdere bedrijven 
gewerkt, waarvan het laatst bij graanhandel 
Schellings. Toen dit dienstverband beëindigd 
werd kon hij de vri1gekomen tijd goed invullen. 

Hij verzorgde de tuinen van de kerk en pastorie 
en van de fam. Stegge. 
Precies en secuur als hij was, zag je dit ook bij 
zijn tuinieren. 
De St. Nicolaasparochie had een grote plaats 
in zijn leven. Van 1972 tot 1983 was hiJ lid van 
het kerkbestuur, belast met de zorg voor de tui· 
nen, het kerkplein en het kerkhof. 
De aktie kerkbalans was bij hem in goede han
den en vele jaren was hiJ kollektant in de week· 
enddiensten en de door-de-weekse uitvaarten 
Nooit deed de kerk een tevergeefs beroep op 
hem. Het komende najaar zou hij 50 1aar lid zijn 
geweest van het vakverbond F.N.V . de vroege
re K.A.8. en N.K.V. Ook was hij gezien bij de ke· 
gelclub. De zorgzame Henny was ook bemind 
in de familie en buurt, die op hun beurt ook veel 
voor hem betekend hebben. We hebben er vre· 
de mee dat Henny van ons 1s heengegaan. Zo· 
als hij geleefd heeft. is hij ook gestorven 
In zijn laatste levensdagen was hij vaak in ge
bed verzonken met de rozenkrans in zijn han· 
den. Hij is nu weer bij Truus Samen bli1ven z11 
bij God ons en zeker het gezin van Louise en 
Henk nabij. 

Henny, rust in vrede ! 

Voor uw belangstelling en medeleven danken wij 
U hartelijk. 

Louise en Henk 
Miranda en Cor 
Patrick 


