
IN ALLE STILTE 
BEN JE HEENGEGAAN, 

MAAR JE BLIJf:T 
IN ONS VERDER LE.VEN. 

t 



Ter herinnering aan 

Hendrikus Johannes Huisstede 
echtgenoot van 

Johanna Gerritdina Pot 
eerder gehuwd geweest met 
Hermiena Hendrika Keizers 

Geboren te Markelo op 16 december 1905, is 
hij plotseling overleden te Wiene op 11 
februari 1991. 
Na een Plechtige Uitvaartdienst in de 
Parochiekerk van Onze Lieve Vrouw van 
Altijddurende Bijstand te Bentelo, . hebben 
wij zijn lichaam begraven op het R.K. Kerk
hof aldaar op 14 februari d .o.v. 

Gaarne wil ik iedereen bedanken, die in de 
dtigen van rouw door j,un medeleven mij tot 
steûn waren. 

J. G. Huisstede-Pot 
en verdere familie 

Niet de plotselinge maar de plotselinge en 
onvoorziene dood is te vrezen, want wat is 
de mens! Vandaag leeft hij en morgen is hij 
niet mèer. Het "al" immers ligt besloten ·in 
Gods bezig-zijn met de mens en met heel zijn 
schepping . En dat vertrouwen in God zal ons 
ook berusting geven nu wij de vergankelijk
heid van 's mensen leven hebben ervaren in. 
het plotselinge en onverwachte heengaan 
van Hendrik Huisstede uit ons midden. Wij 
verliezen in hem een bezorgde man en oom, 
die op zijn manier wist mee te leven met het 
wel en wee van zijn vrouw en van zijn fami
lie. Hendrik Huisstede was een goed en 
rechtschapen mens, een mens die er op uit 
was om ieder het zijne te geven. Een -mens 
ook die het niet zocht in het grote van deze 
wereld, maar die in alle eenvoud zijn levens
weg ging. En die ook alles wist te aanvaar
den wat hij op die levensweg ontmoette. 
Want het leed van deze wereld is ook hem 
niet bespaard gebleven en lan~ niet al zijn 
verlangens heeft hij werkelijkheid zien 
worden. 
Dankbaar voor de goede zorgen die hij van 
de kant van zijn vrouw en zijn nicht mocht 
ervaren, is Hendrik Huisstede toegeleefd 
naar zijn levensavond en in alle rust en ge
latenheid heeft hij de overstap gemaakt van 
dit naar het andere leven. 
Zij nagedachtenis zal bij ons in ere blijven en 
moge God hem hebben opgenomen in zijn 
heerlijkheid. 

Onze Vader. .. 


