
Een dankbare herinnering aan 

Antonius Gerhardus Maria Huijskes 
echtgenoot van 

Johanna Jacoba Bomers 

Hij werd 8 september 1926 te Groenlo geboren. HiJ 
overleed in de late avond van ma_af!dag_ 3 _maart 
1997 thuis te Groenlo. De euchanst1e 011 z11n uit
vaart vierden wij op 7 maart in.de parochieke.~k va.n 
de H. Calixtus In de verwachting van de vernJZenis 
ten leven hebben wij hem daarna ter ruste gelegd 
op het R.K. Kerkhof te Groenlo 

Met diep respect voor de moed en de wij~e waarop 
hij zil·n ziekte heeft gedragen, hebben wij afscheid 
moe en nemen van onze pa en opa. He was een 
lange, bijna onmenselijk zware weg die hij moest 
gaan en wil met hem. Alles moest hij inleveren en 
loch bleef hij ten einde toe de sterke persoonlijkheid 
die hij zijn leven lang geweest was. Hij bleefvolzo.~g 
en aandacht voor net wel en wee van ons. zijn 
gezin en voor allen die met hem meeleefden; Ftij 
bleef 'meeleven zoals ook tijdens zijn leven zijn 
aandacht .altiJd naar.!!nderen uitging -?o. werd deze 
tijd van ziekte en lijden, met áe dreiging van de 
naderende dood toch ook een hele kostbare tijd, 
waarin wij onze verbondenheid met elkaar ten 
diepste hebben mogen beleven Al liet hij het niet 
altiJd merken, onze pa was best tr9ts op_ zijn vrouw, 
zijn kinderen met hun partners, z11n kleinkinderen. 
Met respect voor de weg die wij gingen, bleef hij ons 
volgen en met wijze raad omgeven. Want regelaar 
regisseur en orsianisator die h11 was, kon lliJ dat 
nooit laten HiJ was nauwgezet van geweten, 
pnnc1piêel in zijn opvattingen, soms kritisch maar 

mei een sterk rechtvaardigheidsgevoel en hij werd 
gedragen door een rotsvast geloof. _Eenvoudig, 
bescheiden en sober van aard, was h1J toch vaak 
sterk aanwezig. Zoals hij thuis w~s. zo was hij 9ok 
in onze Grolse samenleving en in onze kerkelijke 
gemeenschap. Hij stelde zich dienstbaar op en wist 
ook dat het gemakkelijker was te geven dan te 
ontvangen. Als medewerker en naáerhand direc
teur van de plaatselijke Rabobank was hij voor 
velen een vertrouwenspersoon. Zijn wer~ was zijn 
hobby, hij was als het ware zijn werk, en hij deed het 
punctueel en correct. Hij was sociaal voelend en 
handelde daar ook naar. Zo heeft hij vele jaren als 
voorzitter onnoemelijk veel werk verz~t voor de 
plaatselijke kruisvereniging. H11 was hd van de 
Parochievergadering van de Cahxtuskerk en verte
genwoordigde deze parochie in de dekenale .vere
niging van het dekenaat Groenlo. h1J zat in de 
commissie "dekenverkiezing", hij bezocht zieken in 
de parochie. Kortom een rijk leven in dienst van.zijn 
gezin en van onze gemeenschap. Ru111:i vier iaa.~ 
Fteeft hij gevochten met zijn ziekte. Nooit heeft h1J 
geklaagó. "naar omstandigheden ging het altijd 
goed" en "het is nit altied veur een ander". Maar het 
elkaar nu al los moeten laten was zo hard en deed 
hem en ons zo zeer. Waardig en sterk is hij deze 
weg gegaan en in vrede gestorven in het donke! 
van de nacht. Moge hij nu 1n vrede zijn en. moge ~IJ 
leven in het licht van de Eeuwige, op wie hlJ z11n 
leven heeft gebouwd. Moge hij leven in ons hart en 
moge Gods Jicht ook het donker op deze levensweg 
opnieuw verlichten. 

Voor uw belangstelling en meeleven ti1dens zijn 
leven, in zijn ziekte en na zijn overlijden. zeggen wij 
u hartelijk dank. 

J J. Huijskes - Bomers 
Kinderen en Kleinkinderen 


