
Met veel liefde blijven we denken aan 

Hans Kienhuis 
weduwnaar van Alie van Halen 

Op 20 april 1926 geboren te Losser 
en vrij plotseling overleden op 26 oktober 2010 

in het ziekenhuis in Enschede. 
We hebben vader op 30 oktober 2010, 

na de uitvaartviering in de Maria Geboortekerk 
in Losser, te rusten gelegd op het 

R.K. kerkhof aldaar. 

Nu wij zo plotseling afscheid moeten nemen van 
onze lieve zorgzame vader, schoonvader, opa en 
vriend, doen we dat met veel verdriet. Maar toch 
zullen vele dierbare herinneringen ons met hem 
blijven verbinden. 

In zijn jeugd heeft hij het niet gemakkelijk gehad. 
Hard werken en lange dagen vielen hem ten deel. 
Toen hij moeder leerde kennen werd al snel dui 
delijk dat zij voor elkaar bestemd waren . Tijdens 
hun 46-jarig huwelijk deden ze alles samen. De 
band met hun zoon Hans, en later ook met Truus 
en Ramon, was zeer hecht. Vader was een zorg
zame en innemende man, een lieve echtgenoot 
voor moeder en een geweldige vader. 

Na het overlijden van moeder viel een deel van 

zijn leven weg, maar ondanks het gemis en zijn 
zwakke gezondheid pakte hij , positief als hij was, 
het leven zonder haar weer op. Hij bleef een man 
die tussen de mensen stond. Hij hield veel van 
gezelligheid, genieten van de natuur en muziek. 

Na ongeveer zes jaar leerde hij Ria kennen. Sa
men met haar heeft hij nog vijf gelukkige en 
mooie jaren kunnen beleven. De laatste twee ja
ren heeft hij met heel veel plezier in zijn nieuwe 
appartement gewoond. 

Hij was bovenal een zeer gelovige man en in dat 
geloof willen we hem nu aanbevelen bij God. 
Dat hij leven ·mag in Zijn Vreugde en Zijn Liefde. 

Vader, opa en vriend bedankt voor al je liefde en 
zorg. Rust nu in de vrede van God. 

We zijn u dankbaar voor uw medeleven dat u 
heeft getoond na het overlijden van onze vader, 
schoonvader, opa en vriend. 

Hans en Truus 
Ramon 

Ria 
Vincent en Sigrid 

Kirsten 


