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Wilt 11 Wt gebeden blijven gedenken 

Hendrikus Johll.,,_ Antonius Honthuls 

weduwnaar van 

Susanna Josephina Johanna Hassink 

Hij werd get>oren 4 februari 191 O te Rossum, trad op 24 mei 1939 
in het huwehJk, overleed 28 februari 1997 • 9 maanden na z11n 
geliefde vrouw • en werd begraven 5 maart op het kerkhof van de 
Sint Nicolaas parochie te Denekamp. 

Papa • zoals hij door ieder binnen het gezin werd genoemd • is 
heel zijn leven actief peweest. Zijn staat van dienst loopt van 1934 
tot 1975. Begonnen 1n Langeveen, heeft hij vanaf 1938 ononder· 
bi:c>ken aan ~ Jongensschool te Denekamp gewerkt. Als onder· 
wi1zer was h1J ~ marlcant figuur: streng, maar rechtvaardig en 
ook na vele jaren nog fleXlbel. Talloze Oenekampers hebben bil 
hem in de klas gezeten; menigeen heeft van hem behalve "981 
kemis van de natuur ook diens liefde eNOOr overgenomen. 

Meer nog dan bij het onderw11s lag ZllO hart btj de natuur. 
Bel.lllllgeM!ld, Bergvennen, Singraven: ieder plekje ervan kende 
hij evenals de specifieke bloemen, planten, vogels en vlonders. 
Tevens maakte hij iarenlang vele excursies met natuurvrienden 
naar de Knard11k. Lengerich, lburg, Oostvaardersplassen. 
Natuurvrienden ontmoette hij ook steeds in zijn jarenlange functie 
van secretaris van het bestuur van museum Natura Docet. 
Hoogtepunten waren de vakantiereizen · eerst samen met vrien· 
den, later met een der kinderen. Zeer sterk stonden die a1t11d in het 
teken van de natuur. Honderden dia's heeft hij gemaakt In zijn 
geliefde natuur, zodat hij thuis e.e.a. nogmaals kon bestuderen en 
ervan genieten. 

Papa ontleende veel kracht aan zijn diepe religiositeit. 
H!t Katholieke geloof interpreteerde hij daartltJ op ~ eigen 
WIJZe; 

hij was ruim van opvatting, schreef niets aan een ander voor. Hij 
het eenieder volkomen 1n z1in waarde ·ook als hij het moeilijk had 
met diens opvattingen. Ziin toewijding aan de Kerk kwam ook hier· 
11 tot uiting dat hij 25 jaar lang dingen! is geweest van het zang· 
koor te Noord·Oeum.ngen. 

Zeer veel vreugdevolle momenten heeft hij in zijn leven gekend. 
Allereerst natwrl1jk ZIJO voortreffelijke gezonclleid en die van 
Moeder en de gezinsleden. Ziekte kwam naWtelijks voor. Samen 
met Moeder heeft hij intens van het leven kunnen genieten. Zijn 
dankbaarheid hiervoor sprak hij d1kwiJls uit. Bijzonder gelukkig 
was hij als alle kinderen en kleinkinderen om hem en Moeder ver· 
zameld waren, b.v. tijdens de 1aarh1kse Sint Nicolaasavond, waar 
hij tot het laatst toe ieder altijd met een persoonlijk presentje ver· 
raste. Sedert Moeder er niet meer was, ontving hij eenieder altijd 
even hartelijk. Zelf bracht hij ook menig bezoek aan zijn kinderen. 
Menigmaal zag je hem in zijn rode Oalje voorrijden. 

Tot op zeer hoge leeftiJd heeft Papa een zeer goede gezondheid 
genoten. Ook toen Moeder er niet meer was, heeft hij zich dapper 
alleen door de soms toch wel lange dagen heengeslagen. 
Gelukkig kreeg hij veel bezoek • en niet te vergeten Rielcie is ter
dege een grote steun voor hem geweest. Toch was sinds Moeders 
dood de glans van Zijn leven verdwenen. hoewel hij nood klaag· 
de. 

Op het einde van z1Jll leY8n heeft hij slechts drie dagen in hel zie· 
k.enhUIS doorgebracht. Vlak voor ZIJO dood • waéltlMe h11 geheel 
verzoend was, hebben we allen nog waardig afscheid van hem 
kunnen nemen; hij heeft zelfs afscheid kunnen nemen met voor 
ieder van ons een persoonh1k woord. Papa stierf zoals h11 heeft 
geleefd: vol overgave, voorbeeldig, waardig en met een groot ver· 
trouwen in God. 

Wij d~nken u hartelijk voor uw belangstelling en medeleven bij het 
overh1den van onze zorgzame vader en lieve, medelevende opa. 

Jan· Truus 
José 
Tine 
Fons- Elen 
~~Angeto 
en klélnkindelefl. 


