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Kiet Tjhuis - Kenkhuis 
Op 10 juli 1939 werd je geboren op het Tusveld te Bornerbroek. Als oudste kind van Bernhard en Sien 
Kenkhuis-Braakhuis kwam je samen met je tweelingzus Annie ter wereld . Je groeide op in een hecht gezin, 
de band met Annie was sterker dan welke ook. 

Je kreeg nog twee broers en drie zussen. Een andere in de oorlog veel te vroeg geboren tweeling 
overleefde helaas niet. Na de lagere school ging je naar de Mulo, daarna op voorspraak van je oom, pater 
Modestus Kenkhuis naar de kweekschool bij de zusters in Schijndel. je werd onderwijzeres en haalde ook de 
hoofdakte. Je ouders gaven je de ruimte om je te ontwikkelen en te worden wie je was. 

Je ging ze aan de slag in Borne en Almelo, woonde in die tijd bij je tweelingzus Annie, die al ge-
trouwd was. Je deed mee aan wandeltochten van de Pax Christi en hebt daardoor in die tijd lieve mensen 
ontmoet. Ma ontmoette Frans, met wie ze in 1968 trouwde en in Lattrop op de boerderij ging wonen . Dat 
was een hele onderneming. Het was echt ver weg van de bewoonde wereld . Maar je was gelukkig! Samen 
met pa kreeg je drie zonen: Karel, Arnold en George. 

Ondertussen had men in Lattrop ontdekt dat jij meer talenten had. Ze vroegen je om op de lijst 
van de KVP plaats te nemen. En ... je werd gekozen in de gemeenteraad van Denekamp. Vier jaar later werd 
je wethouder voor het CDA. Dat heb je twaalf jaar met veel passie gedaan; het ging je om de mensen en wat 
je voor hen kon betekenen. Kordaat hield je je staande en zei wat er gezegd moest worden, je kwam op voor 
de zwakkeren en vond het vanzelfsprekend, dat je je talenten daarvoor inzette . 

In die jaren gingen jullie met ons ook op vakantie, wat heel bijzonder was voor een boerengezin 
in die tijd . We hadden het samen goed en genoten hier erg van . Je stimuleerde ons, dat we onze eigen weg 
ZOl ·1 vinden, zelfstandige mensen zouden worden . Ooit zei je 'Als je wilt studeren, dan moet dat kunnen . 
Al i'h--.,et ik er 3 koeien voor verkopen!'. Daarmee gaf jij richting aan wat belangrijk is in het leven; namelijk je 
ontwikkelen en daarvoor de ruimte krijgen . Die ruimte gaf jij, samen met Pa - daarvoor zijn wij heel dank-
baar. Altijd stonden jullie klaar voor ons . 

De hoogtepunten in je leven heb je samen met Pa en ons gevierd. Als er een reden voor was, dan 
gaven jullie een feest- om je geluk met anderen te delen. Dat is een belangrijk aspect van jouw en jullie bei-
der levens. Je genoot van onze huwelijken en natuurlijk van de geboortes van jullie zes, lieve kleinkinderen. 
Je straalde al s je je kleinkinderen zag. 

In het voorjaar van 1997 zijn jullie verhuisd naar de Bremstraat in Denekamp, waar jullie heel 
gelukkig zijn geweest. Je wilde een tu in vol bloeiende bloemen en genoot daar dan ook echt van. Arnold en 
Jolanda gingen op de boerderij wonen. Karel en Olga zijn uiteindelijk in Ootmarsum gaan wonen . En George 
en Natasja in Hoogeveen. Wij zijn allen goed terecht gekomen, mede dankzij jouw en jullie opvoed ing. 

Bijna zeven jaar geleden is het nu, dat Pa ziek werd, net voor jullie 40-jarig huwelijksfeest. 

Je hebt hem ru im 4 jaar lang elke dag bezocht, verzorgd en leuke activite iten met hem ondernomen. 'In 
ziekte en gezondheid ' was jij er voor Pa. Dat hoorde er allemaal bij, je liep nergens voor weg. Je hebt het 
uitstekend gedaan. Op 6 november 2012 is Pa overleden. 

De tijd die je toen kreeg, vulde je in met bridgen, bezoeken van de {klein)kinderen en daarnaast 
kwam er een hernieuwde liefde voor het geloof. Je ontdekte de Karmelbeweging. Je ging er helemaal voor! 
Naar Zenderen, Almelo, Nijmegen en Boxmeer. Je deed in veel werkgroepen mee; bijbel studie, retraites ... . 
Je leefde helemaal op. 

Alleen zat je gezondheid niet mee. Je had een verzwakt hart, daardoor ook minder energie . Vóór 
de hartoperatie heb je uitbundig je 75e verjaardag gevierd. Dat was een prachtig feest! Jij genoot met volle 
teugen - en wij ook! 

Eind oktober 2014 ben je, met enige aarzeling, aan je hartklep geopereerd. Vooraf heb je, het sa-
crament van de zieken ontvangen. Je revalideerde op de Eeshof en ging goed vooruit. Bij elk bezoek leefde jij 
op. Ja reageerde erg liefdevol op bezoek van de kleinkinderen . Helaas kreeg je op kerstavond een beroerte. 
Va Jat moment heb je veel pech gehad ... Maar je had één doel en je had er haast mee: Lid worden van 
Kar !beweging, je liefde en passie. En dat is gelukt. Op 14 maart ben je toegetreden tot Karmelbeweging 

- en opgenomen in de Karmelfami lie. Met deze belangrijke stap is een diep gekoesterde wens van je in vervul-
ling gegaan. Het was een ontroerend moment. 

Je kon helaas niet meer thuis wonen . Een week later heb je afscheid genomen van je huis in Dene-
kamp en zei: 'Hier ben ik altijd heel gelukkig geweest- en ik hoop jullie ook'. Dit raakte ons allen diep. Kort 
daarop kon je naar de Eeshof verhuizen . Wat was je blij! Toen we daar aankwamen zwaaiden de deuren voor 
je open. Je was meer dan welkom. Je moest huilen van geluk toen je de familiefoto's en jouw spulletjes in de 
kamer zag. 'Hier kan ik wel slapen' vertelde je ons meteen. 'Wat vind je ervan?' " Prachtig, prachtig" zei je. 

Je hebt genoten van de korte tijd in de Eeshof. Je voelde je geborgen, veilig en helemaal thuis. Je 
weg van kerst naar Pasen was helaas met verdriet en tegenslagen omgeven. Met Pasen heb je nog gewan-
deld in de stralende lentezon. Je genoot van je bezoek. Op de 3e dag na Pasen heb je helaas opnieuw een 
beroerte gehad. Enkele dagen later is er aan jouw welbestede leven een einde gekomen en heeft de Schep-
per je thuis laten ~omen. 

Lieve (o)mo, we willen je donken voor alle liefde en zorg die je ons gegeven hebt. Het is goed zo. 

Vrede, liefde en licht voor jou! 

Karel, Olga, Hannah en Charlotte 
Arnold, Jolanda, Lisa en Sander 
George, Natasja, Jurgen en Marjolein 
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