


ln dankbare herinnering aan 

Bertus Huttenhuis 

* 21 mei 1915 te Losser 
t 5 juni 2004 te Enschede 

Bertus werd samen met zijn tweelingbroer Bernard op 
21 mei 1915 op de boerderij in de Lutte geboren. Hij 
was de 12-de in de rij van een groot Twents geslacht. 
Samen met zijn broers en zussen groeide hij op en 
leefde en werkte hij in en rond het ouderlijk huis. 
Na het overlijden van zijn vader en moeder werd de 
zorg voor hem op liefdevolle wijze overgenomen door 
Bernard, zijn schoonzuster Anna en zijn jongste zus 
Lena. Op een bijna natuurlijke wijze nam hij deel aan 
het gezin van zijn broer waar hij mocht zijn wie hij 
was. 
Door het samenleven met oom Bertus op de boerderij 
hebben wij als kinderen al jong geleerd om respect te 
hebben voor mensen die op welke manier dan ook 
anders waren dan wijzelf. Natuurlijk was dit voor ons 
allen ook wel eens lastig, vooral omdat wij het wel 
eens moeilijk vonden om Bertus te kunnen begrijpen 
vanwege zijn handicap. Echter, door zijn unieke karak
ter, zijn karakteristieke humor, zijn grote behoefte aan 
gezelligheid, zijn betrokkenheid bij zijn familie, zijn 
buren en het leven op de boerderij heeft hij bij ons 
allen een onuitwisbare plek in onze harten gekregen. 
Na het overlijden van zijn broer Bernard begon er voor 

Bertus een compleet nieuwe fase van zijn leven in de 
Rode Kring op het Bouwhuis te Lonneker. Het was het 
begin van 22 jaar samenleven in een groep waar hij 
opnieuw op zijn geheel eigen wijze mensen om zich 
heen wist te binden en te verbinden. 
Het zijn mooie en gelukkige jaren geworden door het 
wonen in zijn groep en door de bijzonder liefdevolle 
verzorging van zijn begeleiders. Het werden jaren van 
samen leven en samen werken, samen zingen en ple
zier maken, dansen en vakantie vieren en altijd van 
gezelligheid. 
Nu ben je op de prachtige leeftijd van 89 jaar van ons 
heen gegaan. Je laatste woorden waren: "Ik kan nig 
meer". 

Lieve Bertus,je hebt het leven van ons allemaal mooi
er gemaakt. Wij hopen en bidden datje nu weer samen 
bent met al degenen die je in je in de dood zijn voor 
gegaan. Bedankt voor het vele dat je ons gegeven hebt. 

Rust zacht ... 

Allen hartelijk bedankt dat U er was om onze Bertus 
zijn laatste eer te bewijzen. 
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