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Dankhaar gedenken wij 

GERRIT KIENHUIS 
echtgenoot van 

ANNIE DE VRIES 

Hi_j wcrd gehoren te Deurningen 12 septemher 
1930 en overleed vrij plotseling in het zieken
huis te Enschede op 11 oktober 1993. Na een 
oezongen Euc h aris ti evie ring in de St. 
Plcchc~nuskerk te Deurningen vond dt: crema
tie plaats te Usselo op 14 oktober 199'.\. 

Met pijn in o ns hart hebben wi_j vrij plotsding 
afscheid genomen van mijn lieve man en zoon. 
Wij hehhen veel bewondering voor ht: m, voor 
zijn moed. vo or zijn eerlijkheid en zijn 
re.chtvaardigheidsgevoe l tegenover de andere 
men se n. 
! let aardse leven van Gerrit. dat slechts 63 j aar 
geduurd heeft, kenmerkte zich door zijn grote 
:rheidzaam heid en punktualiteit in het vervul
len van de taken dit: hem werden toevertrouwd . 
Vooral zijn vrouw en zijn moeder stonden bij 
hem altijd op de eerste plaats. Hij heeft vele 
jaren hard gewerkt als metse laar in de houw en 
hield daarbij het boerderijtje thuis er ook nog 
bij, wat altijd even schoon en netjes moest 
wezen. 
Met veel plezier heeft hij d it altijd graag mogen 

doen. î nt kort voor z1_1n ernst ige z1eklt: znrgm: 
hij ervoor dat al het werk buitenshuis afkwam. 
leden: morgen voor hij aan het werk ging. bracht 
hij zijn moeder een kopje koffie op hed . 
llet was in éé n woord een lieve en fijne man 
voor zijn vrouw en gehele familie . Hij hield 
ontzettend veel van de natuur waar hi_j zich 
geheel in kon hegeven en genieten. 
Vele pijnen heeft hij moeten doors taan de laa t
ste tijd. maar hiermede wilde hij zijn vrou\v 
Annie i:n zijn moeder niet belasten . 
Als je hem vroeg hoe is het er mee. dan ging het 
gesprek heel gauw over iets anders. 
Zo leefde hij toe naar zijn overgang naar Gods 
vaderhuis. Zijn laaL, te levensfase werd tevens 
de uitdrukkin g van zijn stille persoonlijkheid en 
van zijn gelovig Christen zijn. 
Moge aan hem door de Goede Herdt: r Jezus 
Christus . Gods liefde voor altijd gegeven wor
den. 

Jfeifige 'Ji,faria, :l(pningin tfer 6etfroef,fe11 , geef aan 
:~rrnie en moeder dj IQ'acli.t en steun om ifit verli'e.< te 

aanvanrden en te dragen. 

Voor uw medeleven tijdens de ziekte en na ht:t 
overlijden van mijn man en zoon zeggen wi_j 
onze ha11dijke dank. 

A. Kicnhuis -deVries. 


