
Een fijne en dankbare herinnering aan 

Henk Venhuis 

echtgenoot van 

Trees Venhuis - Thijert 

Hij werd geboren op 25 augustus 1935 in Weerselo 
en is op 17 april 1999 op 63-jarige leeftijd overleden 
in het ziekenhuis van Hengelo. 
Na een gezongen Eucharistieviering in de 
Plechelmuskerk te Deurningen op 2 1 april 1999 
hebben we hem te ruste gelegd op de begraafplaats 
van de parochie. 

In de vroege lentemorgen, uitbundig begeleid door 
gezang van de wakkerwordende vogels en opko
mend licht, wordt Henk thuisgehaald. 
Dat juist vogels ontwaken is treffend. . . . 
Alle dieren, maar vooral vogels, trokken zijn aan
dacht. Midden in de natuur stond hij. Hij was één en 
al natuur. 
Met zijn drukke karakter en snelle ogen hield hij alle 
bewegingen, in de lucht en om zich heen, nauwlet
tend in de gaten. 
Hij wilde niets missen. Eigenlijk heeft hij voor twee 
geleefd. Nooit eens rustig zitten. Hij verdween soms 
net zo snel als hij gekomen was. 

De voetbal, de handbal, alle sporten, de kantine en 
de vele mensen en vooral kinderen hebben hem 
altijd geboeid. 
Reizen met Trees en de hond met zijn caravan naar 
Denemarken. Hij wilde nog zo graag en nog zo 
veel. Ook nog toen die slopende ziekte zich aan
kondigde. Maar deze wedstrijd was niet te winnen. 
De té sterke tegenstander, kanker, won. 
Met veel liefde en zorg hebben Trees en vele 
anderen hem omringd. Alleen miste hij zijn trouw
ste kameraad Tebby ontzettend. Het laat zich raden, 
wat hij op zijn vele wandelingen door het dorp, aan 
deze trouwe makker heeft toevertrouwd. 
De indringende jaren van dokteren en uitslagen 
afwachten en ophalen zijn afgesloten. Steeds weer 
stond Trees hem zeer nabij. 

Trees, dank voor de goede zorgen. 
Ik blijf voor jouw aanwezig. 

Vol vertrouwen hopen we dat hij nu zijn rust 
gevonden heeft. Maria, troosteres van alle zieken, 
blijf hem en ons nabij. 

Voor al uw medeleven, tijdens de ziekte en na het 
overlijden van mijn lieve man, zeg ik mijn oprechte 
dank. 

Trees Venhuis -Thijert 




