


Dankbare herinnering aan 
GERHARDUS JOHANNES HUISKEN 

weduwnaar van 
GESINA BERENDINA NOLTEN. 

Hij werd geboren te Lattrop 9 januari 1898 
en is in de vrede van Christus overleden 
te Oldenzaal 2 augustus 1978. We hebben 
zijn lichaam te ruste gelegd op het R.K. 
Kerkhof te Denekamp 5 augustus 1978: 

Opa Huisken is onverwacht naar het huis 
van de Vader vertrokken. 
Vooral sinds het vroegtijdig overlijden van 
zijn vrouw kon hij niet tot rust komen. 
Onrustig zwierf hij vanuit het bejaarden
huis naar zijn kinderen, kleinkinderen en 
kaartvrienden. 
Een thuis vond hij niet. Maar wel veel le
venswijsheid. Hij ontwikkelde een benij
denswaardig inzicht in 't leven. Zijn scherp 
gevoel voor rechtvaardigheid strekte zich 
ver uit. 
Van de bewoners van het bejaardenhuis. 
waar hij enkele jaren aktief lid was van de 
bewonerskommissie, tot de Cameroen kon 
hij met trots vertellen en schrijven over 't 
werk van zijn missionaris-zoon. 
Door zijn vele kontakten bleef hij jong en 
wilde jong blijven. 
Hij was graag tussen jonge mensen, vooral 
als ze hem in hun kring aanvaardden. Hij 
wilde niet oud zijn. 

Toen hij de laatste tijd voelde dat hij zijn 
beweeglijk leven niet meer kon volhouden, 
zag hij minder nut in zijn leven. Hij ver
gat dan dat hij al een volle levensavond 
geleefd had. Hij stierf zoals hij zelf had 
gewild. 
Zijn avontuurlijke levenshouding bleef al
tijd geworteld in het oerdegelijke Twentse 
volksgeloof, in de God die zijn nooit be
eindigde jeugd verblijdde. 
Wij danken met dankbaarheid terug aan 
zijn manier van leven en zijn levensinzicht. 
Wij zullen zijn vaste wekelijkse bezoeker 
missen. 
We hopen er iets van in ons leven te mo
gen waarmaken. 

Heer, geef hem de eeuwige rust. 

Voor uw deelneming, ondervonden na het 
overlijden van onze beminde vader, be
huwdvader en opa, betuigen wij U onze 
hartelijke dank. 

Denekamp, aug. 1978 
Landweerstraat 4 

Familie Huisken 

J. BENNEKER - koster - Denekamp 


