
t 
Gedenk in uw gebed en hewaar in uw 

herinnering 

Geertru ida Johanna Maria Brand 
echtgenote van 

Johannes Sernardus Gerardus Lohuis 
Zij werd geboren te Oldenzaal op 12 sep
tember 1910 Op 3 oktober 1936 verbond 
1ij 1ich door her sacrament van ' r huwelijk. 
Op 29 november 1991 overleed ze plotse
ling in haar zo dierbare woning en prerrige 
buurr aan de Berghummerstraat. nadar ze 
juist was te ruggekeerd van haar dagelijks 
bezoek aan haar man in het verpleeghuis 
• Gerardus Majella·. waar ze ook elke .cla g 
de Eucharistieviering bijwoonde. Op woè"''l
dag 4 de,!;.. namen wij afscheid van haar tij · 
dens de uirvaarrdiensr in de St. Nicolaaskerk 
te Denekamp. waarna wij haar lichaam te 
ruste hebben gelegd op ons parochieel 
kerkhof. 

Moeder was een diepgelovige vrouw die in 
haar leven niet gespaard is gebleven van 
moeilijkheden die zich in een mensenleven 
kunnen voordoen. Bij de vernieuwingen in 
de katholieke kerk paste zij zich moeilijk 
aan. Bij Moeder Maria zocht ze hulp en 
troost in goede en minder goede ogenblik
ken. Ze was 'n hardwerkende vrouw, moe
der en oma die zich volledig inzette voor 
haar kinderen en kleinkinderen. 

Haar bilZOndere zorg ging uit naar haar jong
ste dochter Maria. Na haar overlijden vonden 
de kinderen een briefje met 't verzoek om 
met z' 11 allen goed voor Maria re bli jven 
zorgen. Ook is moeder 2 maal nog met haar 
dochter Maria naar Lourdes geweest. Haar 
sterfdag 29 november was ook de geboorte
dag van haar moeder. 
Op ; oktober 1991 waren vader en moeder 
55 jaar getrouwd . op 28 september werd 
dir gezamenlijk nog gevierd bij de Möll. 
Een bijzondere hobby van haar was het ver
zamelen van allerlei soorten kaarsen. die ze 
rhuis met veel interesse bewonderde. Haar 
diepe godsdienstzin blijven we ons her
inneren. Haar plotselinge onverwachte af . 
scheid laat bij ons een lege plaats achter. 
Vooral voor Maria. 
Goede God. we buigen ons hoofd voor Uw 
raadsbeslu it, alhoewel voor ons onbegrü· 
pel ijk. 

Voor uw deelneming ondervonden na het 
overlijden van onze zorgzame moeder. 
schoonmoeder. groot- en overgrootmoeder. 
betuigen wü U onze oprechte dank. 

Familie Lohuis 
Denekamp 


