
Belangrijk is niet de weg die je gaat, 
maar het spoor dat je achterlaat. 

Herinner u 

Marinus Bernardus Huiskes 
Weduwnaar van 
Wilhelmina Ges1na Weennk 

Geboren 5 februari 1935 
te Deurningen 

Overleden 1 oktober 2001 
te Almelo 

Marinus groeide op als jongste In een groot gezin. 
Omdat leren hem niet zo lag is h1J op de boerderij, 
zijn ouderlijk huis, gebleven en daar heeft hij nooit 
sp1JI van gehad. Want het buitenwerk en omgaan met 
vee en paarden was zijn lust en zi1n leven In 1968 
trouwde hiJ met Mmie Weennk. 
Met haar heeft hij gelukkige jaren beleefd. Er werden 
geen kinderen geboren. Marinus was wel erg gesteld 
op kinderen en heeft veel met neef1es en nichtjes 
opgetrokken 
Later was hij wat trots op zijn petekind Nicole. 
Als man was hij spontaan. hulpvaardig, eerlijk en je 
wist gelijk wat Je aan hem had. Thuis heeft hij met 
zijn vrouw veel zorg besteed aan zijn broer Bernard. 
In de noaberschop' deed men niet gauw tevergeefs 
een beroep op hem. Marinus was ook veekoopman 
en daardoor heeft hij vele contacten 1n de streek 
opgebouwd. Op heel veel plaatsen had hij ook zijn 
"koffiehuuskes". waar hij graag praatte. 

Heel wat jaren was hij ook hd van de "Koetsenkeerls" 
en vol trots reed hij dan rond. 
Mannus was ook een gelovige man, die zijn toe
vlucht graag biJ Mana zocht. De bedevaart naar 
Lourdes in 1994 heeft heel veel indruk op hem 
gemaakt, en op meerdere plaatsen in huis had hij 
daar een herinnering aan. 
Zijn vrouw Minie moest hij in 1992 missen en dat 
heeft hem sterk geraakt. Innerlijk had hij er al die 
1aren verdriet om. Toch bleef hij een centrale plek 
m de familie houden en zijn liefde voor bijzonder vee 
en paarden bleef voor velen aanstekelijk. 
De laatste weken voelde hij zich niet zo goed en 
werd dan ook in het ziekenhuis opgenomen. Daar 
verslechterde ziJn gezondheid zo snel dat Marinus 
vroeg om de H. Ziekenzalving en sprak over heen
gaan naar Minie zijn vrouw. Juist op haar sterfdag is 
ook Marinus in de ochtend rustig gestorven. 
Zijn mooie uitzicht vanuit hel ouderlijk huis over het 
Twentse land heeft hij verruild met het wonen 1n Gods 
Huis. 

Mannus rust in vrede. 

leder die met ons heeft meegeleefd en tot steun 1s 
geweest rond het onverwachte overlijden van onze 
heve zwager en oom Marinus, willen we daarvoor 
hee1 hartelijk danken. 

Familie Hu1skes 


