
Ter dankbare herinnering aan 

JOS KIENHUIS 
Hij werd geboren op 2 6 oktober 19 50 te Denekamp. 
Geheel onverwachts ging hij van ons heen op 6 de· 
cember 197 2. We hebben hem begraven op hec r.k. 

kerkhof te Denekamp op 9 december d.a.v. 

We voelen een diepe pijn In ons nu we Jos moeten 
missen. We kunnen het niet begrijpen dat hij gesror
ven is. Wat hebben we niet veel mooie en dankbare 
herinneringen aan hem. Wat heeft hij nlec geweldig 
veel voor ons allen betekend. We waren zo gewei· 
dlg blij met hem, en nu, plocseling. moeten we hem 
missen. Hij was zo prerrig om mee om re gaan. alcijd 
zo tevreden. Hij stond voor iedereen klaar. Hij had 
zo'o fijn gev0el voor de mensen. zo'n groot hart voor 
zijn omgeving. Veel mensen hebben met volle maat 
van zijn vriendschap genoten. Als voetballer heeft hij 
zich verdienstelijk gemaakt voor de sport. Dac deed 
hij ook graag. Ook als leider van de Jeugd was hij 
erg gezien. Zijn hoofdaandacht ging uit naar hec SO · 
ciale werk . Daarvan had hij zijn beroep willen maken. 
Hee gemeenschapswerk verliest in hem een grote 
sreun. Hij deed het werk met liefde. Hij had een 
groot hart, vooral voor de geestelijk gehandicapten. 
Hee is kenmerkend voor hem dat hij Juist de laarsce 
avond, cijdens het Sinterklaasfeest een glimlach wist 
te brengen op de ge1lchten van deze kinderen. Dat 
was helemaal zijn aard : mensen gaan opbeuren en 
en vreugde gc\•cn. Allen die hem hebben gekend 
zullen hem niet kunnen vergeten. Vooral zijn ouders, 
broers en zussen. maar ook vele anderen zullen zijn 
sterven voelen als een qroot verlies. Zijn leven was 
kort en hield een mooie belofte in. Hij heeft veel ge
daan om dankbaar voor te zijn. Daarom is er naast 
de droefheid om zijn heengaan ook dankbaarheid in 
ons hart dat wij hem hebben gekend en zijn liefde 
hebben ervaren. 

God. wij danken U dat wij hem hebben gekend 
en zijn liefde mochten ondervinden. 
WLJ vragen U. laat niets van dit leven yerloren gaan. 
Neem hem op in uw eeuwige glorie. 

Voor de vele blijken van medeleven bij het over
lijden van onze Jos, zeggen wij U hartelijk dank. 

Denekamp, december 1972. 
Nordhornsestraat 56. 

Familie Kienhuls 

J. Benneker - Koster - Denekamp. 


