
Dankbare herinnering aan 

Maria Anna Haarler 
weduwe van 

Gerhardus Christianus Jozeph oude Lohuis 

Mien werd geboren op 9 mei 1914 te Oldenzaal. 
Zij overleed, na een liefdevolle verzorging van 
9 weken, op 2 december 1994, in het ziekenhuis 
te Oldenzaal. Na de uitvaart in de Emmauskerk 
op 6 december, volgde de crematie te Usselo. 

Toen Ma op 21 september opgenomen werd in 
het ziekenhuis in Oldenzaal, was dat voor haar 
geen onbekende plaats. Talloze keren was ze er 
al geweest, vaak op bezoek en vaak lag ze er 
zelf. Dat dit nu de laatste keer zou zi1n, beseften 
wij toen nog niet. 
Na het overlijden van Pa, 11 jaar geleden, heeft 
ze de draad weer goed opgepakt. Ze kon zich 
toen ook op andere dingen gaan richten. Ma had 
altijd aandacht voor de ander, was een vriende
lijke vrouw, die met veel belangstelling kon luis
teren naar een ieder. Ze toonde haar betrokken
heid door te informeren naar ieders welzijn en 
dOOf haar specifieke kle111e attenties die ze steeds 
voor de ander had. 

De volksdansgroep bijvoorbeeld. zal haar koek
jes missen. Ze hield van 'n uitje, was wel in VOOf 
'n feestje, ging graag uit eten met haar kinderen 
en kleinkinderen en op wintersport met Ine. Een 
gevleugelde uitspraak van haar was: "Ik geef het 
liever met een warme dan met een koude hand". 
Ma was een gelovige vrouw, maar eerder te om
schrijven als sociaal- dan als vroom-katholiek. Zo 
willen we haar graag in onze gedachten houden. 

Nu Oma van ons 1is weggegaan, proberen wij al 
haar goede dingen vast te houden. Als Oma bij 
ons kwam, had ze altijd een verrassing bij zich. 
Ze stond altijd voor ons klaar, ze verzette zelfs 
haar kaartavondje, als ze weer gevraagd werd bij 
ons op te passen! Ze toonde belangstelling voor 
alles was wij deden, op school en in onze vrije 
tijd. Ook wilde ze altijd wel een spelletje met ons 
doen. We wïlen haar bedanken VOOf de fijne tijd 
die we met haar hebben gehad. 

Wij danken U hartelijk voor uw belangstelling en 
meeleven tijdens de ziekte en na het overlijden 
van onze lieve en zorgzame moeder en oma. 

De kinderen en kleinkinderen 


