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In dankbaarheid denken we terug aan 

Hendrikus Albertus 
Middelhuis 
echtgenoot van 
Gerharda Geertruida Polman 

Hij werd geboren op 2 april 1920 te Haaks
bergen. Hoewel hij ernst ig ziek was, is hij 
toch onverwacht op 6 juli 1983 te Haaks
bergen overleden. Met de viering van- de 
Euchari st ie namen we afscheid van hem op 
zaterdag 9 juli d.a.v., waarna we hem be
graven hebben op het kerkhof van de Boni
fat iusparochie te Haaksbergen. 

Voor hem zijn de woorden van toepassing: 
,. Het is volbracht". 
Een moedige st rijd heeft hij gestreden. Een 
leven vol leed en pijn , aftakeling en steeds 
w0er een stap verder terug om afstand te 
doen van dit leven, totdat het opeens vol
bracht was. Hij was bijzonder dankbaar en 
had een enorme waardering voor de op
vang en verzorging die hij kreeg van- zijn 
huisgenoten. Ondanks zijn handicap was hij 
een moedig man , een vechter voor het 
leven. Steeds had hij de kracht om weer 
verder te gaan. Nooit vergat hij dat met alles 
wat hij tP- verduren kreeg, l iefde en vrede 
voor hem het belangrijkste was. iedereen 
was welkom bij hem en hij had graag men
sen om zich heen . Stil zitten kon, hij niet. 
Vaak was hij te vinden in zijn hobbyruimte, 
waac hij van alles maakte, handig dat hij was. 
Hij was een gevoelig mens die meeleefde 
met het wel en wee van anderen. Veel ver
werkte hij voor zichzelf, zodat het moeilijk 
was te peilen wat er in hem omging . Een-

voudig, vol goede moed en wi lskracht: zo 
probeerde hij in- het leven te staan a!s een 
mens die geloofde de kracht te ontvangen 
van Hem die de woorden sprak: ,,Het is vo l
bracht". Gods vrede en vreugde zij zijn deel . 

Voor uw blijken van medeleven bij het onver
wachte afscheid van Hendrik zeggen wij u 
onze hartelijke en oprechte dank. 


