
Dank, goede vrienden, voor al het mooie 
dat wij samen beleefd hebben. 



In geloof blijven we verbonden met 

FRANCISCUS BERNARDUS KIENHUIS 

echtgenoot van 
Gerdina Johanna Euphemia Elschot 

Hij werd geboren te Enschede op 26 juli 
1936. Voorzien van het sacrament van de 
zieken overleed hij op 10 oktober 1987 in 
het ziekenhuis Stadsmaten te Enschede. 
Na de Uitvaartmis in zijn parochiekerk, 
toegewijd aan Maria, hebben we zijn 
lichaam begeleid naar de begraafplaats te 
Oldenzaal op 14 oktober d.o.v. 

Heel zijn leven heeft hij gewoond in de 
prachtige natuur, waarvan hij, met zijn 
zorg voor de vogels, zijn vee, zijn dieren, 
zo kon genieten. Hij bouwde vlakbij zijn 
oudershuis zelf een woning, waar hij zich 
met zijn vrouw en kinderen thuisvoelde, 
in grote verbondenheid en liefde voor 
elkaar. 
Hij maakte gemakkelijk kontakt met an
deren, met wie hij gezellig en boeiend 
kon praten, maar naar wie hij ook goed 
kon luisteren; hij had begrip voor de situ
atie van zijn medemensen en is velen tot 
steun geweest in moeilijke omstandig
heden. 

Zelf heeft hij ziekte en pijn zo aan den 
lijve ervaren. Terwijl hij uiterlijk gezond en 
sterk overkwam, werd hij innerlijk geplaagd 
door aanhoudende hoofdpijn; al 20 jaar 
was hij uitgesloten van zijn eigenl ijke 
werk en kon hij aan veel dingen niet ten 
volle deelnemen; dat bracht hem verdriet, 
maar tegelijk was hij dankbaar, wanneer 
anderen dit aanvoelden en hem op allerlei 
manieren behulpzaam waren. 
We moeten vroeg afscheid nemen van 
deze goede man en vader, van deze ge
lovige en trouwe medeparochiaan. Moge 
God hem geleiden naar de 

"nieuwe hemel en de nieuwe aarde 
geen smart zal er zijn, 
want al het oude is voorbij". 

(Openb. 21) 

Voor uw blijken van medeleven bij het 
onverwacht heengaan van mijn lieve man 
en onze goede vader zeggen wij U 
hartelijk dank. 

G. Kienhuis - Elschot 
en kinderen 

Enschede, oktober 1987 


