
Uw blijken van belangstelling tijdens de ziekte, het over· 
lijden en het afscheid van Ans, hebben ons goed gedaan. 
Wij willen u daarvoor hartelijk danken. 

Mr. Woolsstraat 11 
Bornerbroek 

Willy Lohuis 
Sandra en Jonathan Littooij 
Samantha, I rene 
Patricia en Andrè Lelieleid 
Susan. Bas 
Fam. ten Brummelhuis 
Fam. Lohuis 

We waren zo gelukkig samen, 
wij deelden vreugde en verdriet. 

Wij hoopten op nog heel veel jaren, 
maar die kregen wij niet. 



__L_ Ter dankbare herinnering aan 

Anna Maria ten Brummelhuis 
Ans 

echtgenote van Willy LohUJs 

Zij werd geboren op 23 mei 1934 in Stad Delden. Op 16 
januari 1962 trouwde ze met Willy Lohuis. Ze kregen twee 
dochters: Sandra en Patricia. Vrij onverwacht is ze over
leden in het ziekenhuis te Utrecht op 30 mei 1999. 
Oe uitvaart vond plaats in de parochiekerk van St. Stepha
nus te Bornerbroek op 3 juni 1999, waarna ze te ruste is 
gelegd op het kerkhof. aldaar. 

In menig opzicht is Ans een bijzondere vrouw geweest. 
Ze was altijd duidelijk aanwezig. Allereerst voor Willy, de 
kinderen en later de schoonzoons en kleinkinderen. Ze 
was vol liefde en zorg voor hen en trots op ze. Met elkaar 
hebben ze het goed, fijn en gezell ig gehad. Ze was er voor 
hen wanneer ze er moest zijn en leefde in alles met hen 
mee. Zo heeft zij mede gezorgd voor een sterke onder
linge band, die ongetwijfeld blijven zal. 
Ze was duidelijk aanwezig in de manier waarop ze ver
scheen. Veel zorg besteedde ze aan haar uiterlijk en haar 
kleding. Ze zag er altijd jong en levenslustig uit. Ze leek 
wel eeuwig jong te kunnen blijven. Ze was duidelijk aan
wezig als artieste. Oe muziek bepaalde een belangrijk deel 
van haar leven; het zat haar in het bloed. Ontelbaar velen 
heeft ze laten genieten van haar spel op piano of accor-

deon. Ans was muziek; dat straalde ze uit en dat kwam 
over, of het nu hier of tijdens vakantie in het buitenland 
was, een piano werkte op haar als een magneet. Ze wist 
telkens de show te stelen en de Blitz te maken. 
Dat muziek vrolijk en blij maakt, was ook aan haar duide· 
lijk te zien. Ze was een opgewekt mens. 
Bijzonder fijn vond ze ook dat ze sámen, Willy, zij en ook 
de kinderen, het genieten en maken van muziek met el· 
kaar hebben kunnen delen. Het zullen kostbare herinne
ringen blijven. Door dit alles had ze veel contacten met 
mensen en kenden zeer velen haar. Ook daar genoot ze 
van. Zoals ze ook genoot van familiefeesten, uitgaan en 
winkelen met haar dochters en schoonzussen. 
Veel hield ze ook van de kleinkinderen, die ze op alle ma
nieren verwende als ze op bezoek waren of kwamen lo
geren. Op de drempel van haar leven mocht ze nog weten 
van de geboorte van haar vierde kleinkind, Bas. 
leder die haar heeft gekend zal zich Ans blijven herinne
ren als een bijzondere vrouw met veel talenten, met veel 
dingen tegelijk bezig, met vooral een warm hart; een ras
artieste, een levenskunstenares, een fijn mens om mee 
om te gaan. Wanneer zo n leven stil valt, is er een grote 
leegte. Het is niet te begrijpen dat Ans in betrekkelijk korte 
tijd is heengegaan. Verwoede pogingen om haar leven te 
redden, waarbij de ene tegenvaller de andere opvolgde, 
mochten niet slagen. Vred ig en rustig is ze ingeslapen, 
temidden van hen die haar het meest nabij waren. Met 
misschien heel diep in haar het zekere geloof dat de mu
ziek wel door zal gaan, ook aan de overzijde, waar men
sen in God de eeuwige vreugde vinden. Ans zal zeker haar 
plekje hierin hebben. Ans, wees in vrede. 


