
Gedenk het leven en de naam van 

HERMAN CHR:STIAAN ALTHANNING 

echtgenoot van 
Maria Gesina Johanna Loohuis 

Vader werd geboren in Losser op 26 Juni 
1906. Bij zijn sterven op 28 oktober 1975 
ontving hij het Sakrament van de Zieken. 
Zijn Uitvaart werd gevierd op 1 novem
_,ar d.a.v. in de parochiekerk van de H. 
:Jrieëenheid in Oldenzaal, waa;na hij op 
-:e begraafplaats aldaar werd begraven. 

Vader vond samen met moeder zijn ge
luk in ons gezin. Met de schaarse midde
len, die er kort na de oorlog waren, zijn 
zij samen begonnen. Na een week hard 
werken was de zondag altijd een feest
dag. Toen we klein waren, vader heeft 
het vaak verteld, speelde hij op zondag
morgen met ons of trok er op de fiets 
met ons uit. 
Met aandacht en zorg volgde hij ons, toen 
we groter werden, waarbij zijn optimisme 
en zijn relativerende geest voor ons van 
grote betekenis is geweest. 
Bijzonder blij was vader ook, dat hij de 
'kinderen van zijn kinderen· heeft mogen 
zien. Dit ervaarde hij als de bekroning van 
zijn leven. 
Wij hebben ons huis altijd als een open 
thuis ervaren. Onze ouders vonden hier
toe de kracht In hun geloof. Ook nu zal 
het geloof ons moeten helpen om het af
scheid van vader te aanvaarden. Het is 
heel plotseling voor moeder, maar wij 
zijn dankbaar dat vader voor pijn en lijden 
bespaard is gebleven. 

Vader, alleen nog in gebed kunnen wij 
onze droefheid en onze dankbaarheid tot 
uitdrukking brengen. 

Heer God, wij denken aan het goede 
dat U ons bewezen hebt door het 
leven van vader en wij danken U. 
Zijn vriendelijkheid en liefde 
heeft ons meer gegeven 
dan w:j kunnen beseffen. 
Laat hem nu in vrede opstaan 
en thuiskomen bij U, 
wij vertrouwen hem toe aan uw Hand. 
Geef aan Moeder en aan ons 
de kracht en de troost 
om met een lege plaats verder te leven. 

Voor de vele blijken van deelneming on
dervonden bij het overlijden van mijn 
lieve man en onze zorgzame vader en 
opa, zeggen wij U hartelijk dank. 

M. G. J. Althanning-Loohuis 
Kinderen en Kleinkinderen 

Oldenzaal, november 1975 




