
Gedachtenisprentje van 

Johan Huttenhuis 
Hij werd in Zuid-Berghuizen, gemeente Losser, 
geboren op 10 december 1904. Heel bewust 
ontving hij thuis het sacrament van de ziekenzal
ving om kort daarna zijn leven weer aan zijn 
Schepper terug te geven in het Oldenzaalse 
ziekenhuis op 4 mei 1990. In zijn parochiekerk, 
toegewijd aan Maria, hielden we de Uitvaartmis, 
waarna we zijn lichaam aan de aarde hebben 
toevertrouwd op de begraafplaats te Oldenzaal 
op9mei. 

Johan was de oudste van het gezin van 7 
kinderen; heel zijn leven heeft hij gewoond op 
dezelfde plek aan de Kleibultweg. Hij was een 
eenvoudige, rustige man, die zijn eigen 
levenswijze en zijn eigen wil had, waarop hij 
geheel en al vertrouwde; een persoon van weinig 
woorden, zeker niet van woordenwisselingen en 
ruzie. In zijn jonge jaren ging hij fietsend door 
heel Nederland met zijn vrienden, waarover hij 
later met trots zijn verhalen kon vertellen. De 
oorlog was voor hem een spannende periode, in 
verband met zijn dienst als soldaat en later 

geruime tijd als onderduiker. Meer dan 40 jaar 
heeft hij in de textiel als wever zijn beste krach
ten gegeven; na zijn pensionering verrichtte hij 
in en om zijn huis allerlei knutselwerk. De 
laatste tijd ging hij lichamelijk en geestelijk 
achteruit, wat voor hemzelf, maar ook voor zijn 
broer en omgeving een hele opgave werd, maar 
tegelijk mocht hij zich omringd weten door 
goede zorg van zijn broer en van anderen. Het 
geloof in God en in Jezus Christus betekende 
veel voor hem; hij leefde mee met zijn parochie, 
in grote trouw aan de Eucharistie en andere 
vieringen. In zijn ziekteperiode was de H. Com
munie thuis de zichtbare band met zijn parochie 
en met de levende Heer. 

We bidden, dat Hij Johan laat delen in de 
vreugde van Pasen en hem de echte vrede mag 
schenken. 

Voor uw medeleven tijdens de ziekte en na het 
overlijden van Johan is U bijzonder dankbaar 
zijn· broer, vriend en huisgenoot 

Gerhard Huuenhuis. 




