
In dankbare herinnerîng aan, 

Hennie Huisman 

Hennie is geboren op 23 september 1931 aan de 
Kerkstraat in Glanerbrug. Na de lagere school ging 
hij naar de ambachtschool aan de Boddenkamp
singet te Enschede, waarna hij als zeventienjarige 
begon te werken als teerling timmerman bij een 
aannemer. Secuur en alles waterpas ging hij verder 
door het leven. 

Hij heeft maar bij enkele aannemers gewerkt, een 
goed bedrijf en werksfeer waren voor hem belang
rijker dan een paar gulden meer in de week. Op 57 
jarige teeft11d ging hij welverdiend met de VUT. Zijn 
hamer en zaag heeft hij daarna nog regelmatig ge
bruikt tijdens het klussen bij de kinderen. 

In 1951 leerde Hennie tijdens een dansavond in Los· 
ser Marietje Westenbroek kennen. Een gewaagde 
onderneming in die tijd voor iemand uit Glanerbrug. 
Gelukkig hield dit stand en trouwden ze op 6 mei 
1959 on de Maria Geboone Kerk. Ze hebben al die ja
ren samen gelukkig aan de Zweermanstraat in Los
ser gewoond. Hij genoot van het teven, vooral op 
die momenten waarin hij samen was met Marietje. 
de kinderen en kleinkinderen, zoals op 6 mei 2009 
tijdens hun 50 jarig huwelijksfeest. 

Hennie is zijn hele leven een actief man geweest. 
Afspraak is afspraak en dat verwachte hij ook van 
een ander. Zijn moestuin was hem heilig, zelfs bij de 
buren pootte hij zijn aardappels lijnrecht en haaks 
op het pad. De aardbeien stonden er elk voorjaar 

slecht bij, maar toch kwam het altijd weer goed en 
was het een bijzonder moment als je van hem de 
eerste aardbei kreeg. 

In 2009 werd Hennie tot erelid van het zangkoor 
Cantica Nova benoemd. Voor deze vereniging was 
hij jarenlang actief als penningmeester en hielp hoj 
mee met het inzamelen van oud papier. Daarnaast 
fietste hij geregeld met ma naar de Oase in Gronau 
om aldaar vrijwilligerswerk te doen. Hij hielp mee in 
het kerkhof onderhoud, de kerststal opbouwen en 
kerkboekjes rondbrengen, niets was hem te veel. 

Sinds afgelopen augustus ging het minder met pa 
en na diverse onderzoeken kwam hij begon septem
ber in het ziekenhuis te loggen. Twee keer onderging 
hoj een zware tongoperatie. In november kwam hij 
thuis en herstelde in eerste instantie langzaam. En· 
kete weken later werd hij opnieuw opgenomen. Na 
een opname van drie weken en d iverse onderzoe· 
ken bleek dat een herstel niet meer mogelijk was. 

Zijn grote wens was nu om thuis in alle rust te ster· 
ven. Afgelopen vrijdag os hij thuis gekomen, waarna 
hij 's avonds in het bijzijn van zijn vrouw, kinderen 
en kleinkinderen het Heilige Sacrament der Zieken 
heeft ontvangen. Op 31 ianuari om 1.00 uur is Hen
nie vredig ingeslapen. 

Langs deze weg willen wij een ieder bedanken die 
in welke vorm dan ook pa heeft bijgestaan in het 
moeil ijke laatste half jaar van zijn leven. 

Marietje, kinderen 
en kleinkinderen 


