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Achter}e ligt een leven van werken en plicht, 
En juist dat bepaalde in allesjouw gezicht. 

Al hield je nog zoveel van het/even, 
Je had het niet üt eiKen hand. 

Ongevraagd moest j e het verlaten 
En wij staan machteloos aan de kant. 

In liefdevolle herinnering 

Toos Loohuis- Boerman 

Zij werd geboren in Geesteren op 20 januari 1934 en is 
overleden te Almelo op 3 januari 2007. Ze groeide op in een 
gezin van zes kinderen. In 1957 trouwde ze mel Johan 
l oohuis c11 bleven ze in haar ouderlijke buis wonen, samen 
met Opoe, broer Gerrit en zus Samje. Er werden S kinderen 
geboren en 1.0 had 7.e een groot ge1.in om voor te zorgen. 
Johan reed op de vrachtwagen en T oos dood het werk op de 
boerderij . Zo konden ze de eindjes aan elkaar koopen. Ook 
later in de antiekbandel was ze een grote steun. Voor haar 
huwelijk werk·t.e 7.e in een textielfubriek te Almelo. Deze 
naaivaardigheid kwam haar goed van pas. Zo maakte ze alle 
kleding voor de kinderen c11 haarzelf, volgens de laatste mode. 
Trol~ waren de kinderen op deze kleding en trots was Johan 
dat de kinderen er zo netjes bij liepen. 

Er waren vele blije momente-n zoals de huwelijken van alle 
kinderen c11 blij was ze dat Petra en René naast baar gingen 
wonen. Met de komst van de kleinkinderen kwam er opnieuw 
veel vreugde in haar leven. Trots was ze op hen. Ze wa5 goed 
op de hoo!,.rte van het wel en wee van alk."ll en vooral met 
Maury had ze een speciale band. Op 12 oktober 2005 waren 
ze SO jaar voor de wet getrouwd, en een klein feest werd 
alvast gehouden. Maar bovenal waren het gewoon de kleine 

dingen van het leven waar u: \'all genoot. Met Gerrit en Siny 
heeft ze vele gezellige uurtjes beleefd. Vaak ging ze met 
San~e op pad en later met Johan. Ze kregen pensioen en er 
werd een andere auto gekocht. Heerlijk vond ze de ritjes 
samen met hem. 

Helaas kwamen er gezondheidsproblemen en liet haar lichaam 
haar dikwijls in de steek. Toch hoorde je haar nooit klagen. 
Vat was haar volstrekt vreemd. "Hoe gaat het ToosT "Ooh 
het geet wa, kant aal wa hcm'n. Ec11 vechtster was ze. Na elke 
tegenslag krabbelde ze er weer boven op. Altijd bleef ze 
positief, zag ze lichtpuntjes en gin,g ervoor. 
Aan het einde van afgelopen jaar werd Toos weer ziek. 
Ziekenhuisopname kon niet uitblijven. Toch zei ze tegen 
Petra: "Wicj maakt er een mooi joar van'', Petra swnd dag en 
nacht voor haar klaar, en hiervoor was ze haar zeer dankbaar. 
De avond voor haar sterven zei ze nog, voor ze in slaap viel: 
"Ik vecht ervoor Johan, cchL Over een paar weken ga ik weer 
tllet je mee in de auto naar huis." Ze heeft gevochten zo hard 
7.e kon, maar deze strijd was niet te wiUJleo. Op 8 januari 2007 
hebben we baar na de gezongen afscheidsvicring haar te ruste 
gelegd op het parochiële kerkhof te Gccsteren. 

Lie'l·e Toos. ma, oma en l US. 

We willen je bedanken voor al het goede watje 
voor ons hebt gedaan. We :uilen je heel erg missen. 

Graag willen wij een ieder bedanken die ons in deze moeilijke 
tijd gesteund heeft. 

Johan, kinderen, kleinkinderen en Santje. 

Geesteren, 3 januari 2007 
Langevccn.~eweg 141 


