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'vfoeder •IJn IS alles ge1·en. 

Zorff en liJden. liefde en leven 
.\loeder :IJn IS alles den·en. 

alles .. en tevreden ster1·en 

In dankbare hennncnng aan 

Wilhelmina Maria Lohuis- Eidhof 
"eduwe ~an Hennanu~ llendnkus I ohu1s 

Moeder werd geboren op 26 JUh 1922 m Vassc 
Le o1·erleed op zondagavond 3 fcbruan 2008 
in ~erpleeghUts ' Het Meulenbeh' m Tubbergen. 

Z1.1 was de 7c u11 een genn van 9 kinderen 
Haar jeugdjaren bracht 1e door op de bocrdenJ van 
haar ouders, waar ze al vroeg betrokken werd biJ de 
huishoudelijke taken en de vele werk7.aamheden d1e 
hel leven op een boerdenJ met tlch meebrachten 
!let leven heeft 7ich voor haar m mooie en minder 
mooie momenten geopenbaard 
Ze ontmoette Herman. met w1e 1e 4 kmderen kreeg 
Het overlijden van lierman 1n 1969 was een 
onvoorstelbaar verl1es en bleek een 7wuar lot om te 
dragen. Ze woonde met ons m het hu1s aan de 
Demmersweg in Mariaparoctue. 

Het was voor ons een prachtige plek om op te groe1en 
Hier bewaren we dan ook fijne hermoeringen aan 
Voor haar \\'liS het een zware taak om 4 kinderen alleen 
op te voeden. We :r.ien moeder als 1emand d 1e mrgzaam 
m hetleven stond. mei een oprechte belangstelling 
,·oor haar kinderen 
In 1988 verhuisde ze naareen klemere wonmg ~oor 
haar zelf aan het Stobbengoor Hier heeft ze penoden 
van eenzaamheid gekend. ln 2000 kreeg 7e een em.uge 
hersenbloedingen werd haarhet He1hgSacrarnentder 
Z1e"-cn tocgcdlend. lJiteindehJI. 10nd een opname in 
·uet Meulenhelt' plaats Denurn 7 Jaren d1e 7edaar 
woonde ga~en haarderust d1e ze \erd1ende 7e werd 
er hef de' ol ,-erzorgd 
Graag lutsterde ze naar de verhalen 1an haar kmderen 
en klemkinderen wanneer d1e haar kwamen op1oeken 
Het bleek een gelukkige LIJd waannL.ede ton ~~eer 
"-on ZJen stralen. Ze ging Lelf~ mee op rc1s naar Lourdcs 
en kwam terug met moo1e herinnenngen 
Een Jaar geleden ging ze na een opname 1n het 
ziekenhUls toch langzaam achterUil en u itemdeliJk gmg 
het leven op de nacht vanzondag op maandag voor 
haar uit als een nachtkaarsje 

IVtj wensen haar een moo1e Ol'ergang 
I'OIIicht en liefde toe. 

Wij danken u oprecht voor de belangstellmg 
en uw medeleven 

Kmderen en klemkmderen 


