
Ter dankbare herinnering aan 

Bernardus Johannes Huttenhuis 
echtgenoot van 

Hermina Aleida Meije rink. 
H11 is 8 december 1925 te Losser ge. 
boren. Onverwacht overleed hlJ . voor· 
zien van de zalving der zieken . 5 fe. 
bruari 1983 te Overdinkel. Daar legden 
wij hem 9 februari te ruste op het 
r.k. kerkhof. 

Diep getroffen is ons gezin door het 
zo plotseling heengaan van m11n man 
en onze vader. Van een genoegeli1ke 
vreugde vervielen wij in een dal van 
verdriet. Er was geen mogelijkheid meer 
om van elkander afscheid te nemen. 
Voor zijn vrouw was hij meer dan goed, 
voor zijn kinderen een ideale vader. 
Voor zijn gezin was hem niets te veel. 
Wij genoten van zijn plezierige levens· 
st1JI en waardeerden ziJn altijd bezig 
zijn. Met vele vrienden had hij een 
goede verstandhouding. 
Nadat hij vele jaren terug een waar
schuwing kreeg het kalmer aan te doen, 
was hij zuinig op zich zelf. Want hij 
wilde nog graag leven om te genieten 
van de mooie dingen van het leven, 

van de natuur en van de verbonden
heid met z11n 11rouw en kinderen. Hij 
vergat niet de Heer te danken voor 
elke nieuwe dag. 
In deze moeilijke dagen kan het voor 
a!len die hem missen een troost zijn 
zich te herinneren aan de vele positieve 
zijden die er waren in het leven van 
deze man, vader en vriend. 
Moge het leven van allen . ook al is 
hij niet meer bij ons . blijvend geïnspi· 
reerd worden door verbondenheid met 
elkaar in zijn geest. 
Wij bidden dat de Heer hem binnen
leidt in zijn heerlijkheid. 
Dat hij ruste in vrede. 

Wij danken u hartelijk voor het mede
leven en de belangst~lling, betoond na 
he• 01erlijden van mijn lieve man en 
onze zorgzame vader. 

H A. Huttenhuis-Meijerink 
Annemarie en Roel 
Ben . Bernardine 
Silvia 


