
Dankbare gedachtenis aan 

Arie Zoontjes 

echtgenoot van 
Rieki Oude Huikink 

Hij werd geboren 15 februari 1930 te Losser. Hij 
overleed thuis te Oldenzaal 8 mei 1995 op de 
leeftijd van 65 Jaar. Na de uitvaart in de 
Emmaüsparochie hebben wij zijn lichaam te rus
ten gelegd op de begraafplaats aan de 
Hengelosestraat te Oldenzaal, 12 mei 1995. 

BIJ alles wat we met elkaar meegemaakt heb
ben, blijft Pa in ons hart leven als een fijne, wat 
terughoudende en verantwoordelijke mens, die 
er hard voor gewerkt .heeft en er alles voor over 
had, met inzet van al zijn kwaliteiten. Want die 
had hij, gezien zijn precisie, timmermansoog, 
breed gezichtsveld en diep menselijk inzicht. 
Voor eerste hulp was hij er. 

De wijze waarop hij het gezin via de kracht van 
Ma regelde en hoe zuinig hij was op ons alle
maal, leert ons hoe eerbiedig hij was voor leder 
van ons. 
Hoe hij ons in het leven zette, ons aan het fiet
sen kreeg, hoe hij je zelfvertrouwen wist te ge
ven, hoe hij zich verbaasde over andermans 
ontwikkeling, 

hoe hij je ophaalde en wegbracht, hoe hij je bes
te supporter was en je moed gaf, hoe hij naar je 
keek en je aan het lachen maakte. Zo leerde hij 
ons het leven kennen, maakte onderscheid tus
sen wat van waarde was en wat niet, en hield de 
toekomst in het oog. 

In vrede en liefde heeft hij alles geregeld. 
Moedig en in overgave is hij gestorven. We ko
men fuchsia's en seringen tekort om zijn leven 
te kunnen omgeven, want nu mag hij komen in 
de oneindige ruimte van Gods Huis, waar voor 
ieder plaats zal zijn. Zijn vakmanschap was trap
pen-maken, en die leiden naar boven. Zo laat hij 
ons een levensweg zien, die onvergetelijk is en 
vol vreugde. 

Pa, ontvang voor heel je leven 
zegen en liefde. 

Geniet met vreugde. 
En dat je vruchtbaar 

en gezegend mag zijn 
in al jouw mensen. 

Voor uw medeleven tijdens de ziekte en na het 
overlijden van mijn man, onze vader en opa zeg
gen wij u hartelijk dank. 

Rieki Zoontjes - Oude Huikink 
kinderen en kleinkinderen 




