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Ik kan me ieder moment herinneren 
van de eerste geweldige uren 
die ik nooit vergeten zal 
tot de moeilijkste uren 
toen aan alles een einde kwam 

De pijn in je ogen 
uitgeput van alle ellende 
je raakte mijn hart 
diep van binnen 
ik WOU dat ik je kon helpen 
maar dat kon ik niet 

Nu je in de hemel bent, vraag ik jou dit 
waak over oma 
Als ze het moeilijk heeft 
of als je het merl<t en ziet 

Ik geloof in jou wat ik altijd heb gedaan 
je moet eens weten hoe moeilijk het is 
om zo'n superheld te laten gaan! 

Maar, lieve opa, 
dit gevecht kon je niet winnen 
nu moet ik je laten gaan 
en je moet weten 
dat ik je nooit zal vergeten 
en in mijn hart 
zal je altijd blijven bestaan. 

Lisanne 

Een dankbare herinnering aan 

Hennie Kienhuis 
• 4 december 1931 t 10 september 2009 

Pa werd in 1931 geboren in Deurningen. Samen met vijf 
broers groeide hij op in de vrije natuur waar hij erg van 
genoot. Op de kermis leerde hij ma kennen, en na vijf jaar 
verl<ering werd er getrouwd. Samen kregen jullie vijf kinde• 
ren waarvoor je alles over had, en hard voor werl<te. De 
kinderen hadden een fijne jeugd, daar zorgde je samen 
met ma voor. Later genoot jij, samen met de kleinkinderen, 
enorm van wandelen in het bos en samen fluitjes maken 
van een takje. Ook waren er samen met de familie de vakan
ties in Zwitserland, lekker slapen in een hangmat. Op zater• 
dag een visje halen op de markt, heerlijk vond je dat. De 
laatste twee jaar waren moeilijk, je werd ziek. Ondanks dat 
genoot je samen met ma van nog veel dingen. Bezoek van 
de kinderen, kleinkinderen en achterl<leinkind vond je fijn, 
altijd een lach op je gezicht. Je was een man van weinig 
woorden, maar wat zullen we je missen. Je was voor ma een 
lieve man en voor ons een kanjer van een vader, schoon
vader, opa en overgrootopa. 

Onze dank gaat uit naar eenieder die Hennie en ons de 
afgelopen maanden hee/1 gesteund of begeleid. 

Toos Kienhuis • Wolbert 
Kinderen, kleinkinderen en 
achterl<leinkind. 


