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Dankbaar gedenken wij 

Bernardus Gerardus Huiskes 
weduwnaar van 

ALEIDA JOHA\INA MARIA SPIT 

Hij werd geboren in Denekamp op 2 8 februari 1911. 
Gesterkt door het sacrament van de zieken is hij thuis, 
in Oldenzaal, overleden op 19 januari 1990. Biddend 
hebben we afscheid van hem genomen in de Sine 
Anconiuskerk in Oldenzaal , op 2 3 januari . en hem 
daarna te rusten gelegd op de r .k begraafplaats in 
Ootmarsum. 

Hij was een man die niec hield van veel ophef en 
poespas. Gewoon, eenvoudig, dac was zijn aard. waar
bij de woorden zorgzaamheid en in1e1 zijn leven te
midden van ons karakceriseren. Allereersc naar zijn 
gezin, waarvoor hij zich als man en vader verantwoor
delijk voelde en waarvoor niets hem ceveel was. Ook 
zijn kleinkinderen, wier reilen en zei len hij mee aan
dacht en liefde volgde. lagen hem na aan hec hare. 
Zijn zorg voor zijn gezin koppelde hij aan een tome • 
loze inzet voor zijn zaak die hij zelf van de grond af 
heeft opgebouwd en waaraan hij zo verknocht was 
dat hij er moeilijk afstand van kon nemen en er dan 
ook col hec laarsc toe mee bezig is geweest. 
Zijn enige maar groce hobby was de jachc. Alç een 
echce jager hield hij van de natuur en was hij vervuld 
van respect voor dier en plant. Her jagen stond dan 
OClk nooir los van hec gezond houden van de wi ld
stand. 
Eigenlijk kan zijn levensbescaan in drie woorden wor
den samengevat : .werken - slapen - jagen·. Ziek wilde 
hij nooit zijn en ook niet genoemd worden, al was 
hec soms wel een feil. En een harcinfarcr tijdens de 
jachc onclokre dan ook bij de medicus de opmerking : 
.Je vindt hem nog eens cussen de meelzakken of In 
het jachcveld' . 

Zijn leven is zeker nicc over rozen gegaan en vooral 
het scerven van moeder, Charlts en Benno. binnen 
rwee jaar, heeft hem veel pijn en verdriet gedaan. 
maar ook die slagen in her leven kregen hem nier 
klein . 
Voor ons becekenr zijn dood een einde aan ons sa
menzijn. Voor God echrer is die nier het einde want 
Hij is een God van leven ook over de grens van de 
dood. Zo zal Hij ook dit leven dac scll gevallen is 
in de dood, nieuw maken. 
Dankbaar voor war hij is geweest geven wij hem uit 
handen en bevelen hem aan bij God die hem met 
Zijn zorg zal omringen. 
Rust in vrede. 

Voor uw blijken van medeleven tijdens de ziekte en 
na het overlijden van onze lieve vader en opa zeg
gen wij u harcelijk dank. 

KINDEREN EN KLEINKINDEREN 


