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Hennanus Bemardus Huiskes 
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W.tle!rnina Theresia Oude Aarnnkhof 

te Hasselo (gem. W00<selo) 
t 8 november 2003 

te Hengelo (Ov) 

Herman groeide op in een groot gezin. dat het niet 
breed had en heef! 1n z11n ionge iaren al veel verdriet 
gehad. Vooral het vroegtijdige overlijden van zijn moe
der in 1942 en Z1J11 zusje Truusje in 1952 heef! hem erg 
aangegrepen. Zijn vader waardeerde ZIJl1 hup op de 
boer~ zeer. maar Hennan wilde meer. Hij begon 
aan de ambachtsschool om zich als metselaar en te
gelzetter te bekwamen. Hij hield va'l drr vak en stond 
VOO< kwaliteit . Hij hekelde de steeds groter woo:lende 
druk in de bouwwereld om het vooral snel te doen. Hij 
hield altijd al van voetbal: tot het laatst toe is h11 lid ge
bleven van DSVD. Op zijn sterfdag was het precies 45 
jaar geleden. dat h11 Zijn Mini voor het eerst naar huis 
heeft gereden. Het was 't begin van een liefde die uit· 
mondde in een huwelijk 1n 1961. Kort na elkaar wer· 
den Robert. Marcel en Ewald geboren. In 1969 ver· 
huisde hiJ met Zijn gezin naar de Hogeveldsweg. waar 
hij altijd aJ graag had Willen wonen. Het geloof had een 
dUldel'Jjko plek lfl ~n leven. verscheioene jaren zong h• 

Gods lof in het herenkoor. Herman was puur en één 
met de natuur. Hij hield van alles wat leeft. groeit en 
bloeit. Hij hield van lekker eten en dmken H• genoot 
van he: gezelschap van anderen en IUJSterde menig 
feest op. Zijn gezin was hem a!es. hij maakte lange 
werkweken om eMXJr te zorgen dat ZJJn geZJn niets te 
kort kwam. HiJ heeft 1n Ie.te gedurende de jeugd van 
z1J11 kinderen roo!OO.m gepleegd op z11n lichaam. Ook 
trok hq zich de levensomstandigheden van de mensen 
om zich heen sterk aan. Daardoor heeft hij z11n werk 
veel eerder moeten opgeven dan hem lief was. Het feit 
dat hij als verantwoordelijk kostwinner niet meer 
werkte, heeft zijn zelfbeeld en zelfvertrouwen veel ge
weld aangedaan. In een latere fase. toen hij met pen· 
s1oen was. bezorgden de kleinkinderen hem altijd heel 
veel plezier. Hij vennaakte ze d kwijlS met zi1n mond
harmonica. De laatste jaren eiste de ouderdom steeds 
meer Zljn tol. De geliefde fietstochten met MIOI werden 
steeds korter. Hij had moeite om Zijn afhwlkelijkhetd te 
accepteren. maar was zeer dankbaar VOO< alle gebo
den hulp. Op het laatst was zelfs die hulp niet meer 
voldoende en is h11 111 aanweZJghctd van z~n gew vre
dig ingeslapen. 

Een ieder die met ons heeft meegeleefd en tot steun 
is geweest tijdens de ziekte en na het overlijden van 
mijn lieve man, onze zorgzame vader en liefste opa, 
zeggen we hartelijk dank. 

Mini HuiSkes-Oude Aarrnnkhof 
Kinderen en kleinkinderen. 


