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In dankbare herinnering aan 

Cornelia Maria Loohuis-Koenders 
echtgenote van Willem Wichert Loohu1s 

Mammie werd op 15 augustus1917 samen met haar 
tweelingbroer Otto geboren. Ze werd 1n Vleuten ge
boren omdat haar vader als kerkenbouwer op verschil
lende plaatsen in Nederland kerken bouwde. Mam
mie overleed op 83-jarige 1leeftijd. na een ziekbed van 
een paar dagen, op dinsdag. 20 maart 2001 m het 
verpleeghuis VTO in Oldenzaal. 

Hoewel mammie al een paar jaar dementerend was. 
heeft dit vrij onverwachte verlies ons behoorlijk ge
troffen. Want mammie was voor ons, pappie en vele 
anderen een uniek mens. Ondanks haar dementie kon 
ze op heldere momenten ontzettend genieten van het 
samenzijn met pappie, kinderen en kleinkinderen. 
Pappie woonde inmiddels in de Molenkamp, maar hij 
was nog steeds haar grote steun en toeverlaat. Ze 
hield steeds zijn hand stevig vast en hij mocht niet 
wijken van haar zijde. Ze genoten samen intens van 
de muziekavond op maandag in het verpleegtehuis. 
Mammie heeft ons veel liefde en aandacht gegeven: 
zorg voor en betrokkenheid bij haar broers en zussen, 
vrienden, kennissen en de wereld om haar heen. Haar 
gezin en pappie kwamen op de eerste plaats maar 
daarnaast had ze beslist haar eigen leven opgebouwd. 
Zo kon ze vreselijk genieten van de mooie dingen in het 
leven. Ze had veel plezier met haar vriendinnen waar ze 
samen kleding mee maakte, regelmatig mee uit ging en 
reisjes maakte naar o.a. Spanje en Duitsland. 

Samen met pappie heeft ze aan de Zuidwal altijd hard 
gewei'kt aan het huis, de tuin en de zorg voor haar 3 
kinderen. Als pappie met de duiven bezig was, had zij 
de zorg voor de tuin en dat elk jaar de groente weer 
werd ingewekt. Tot het laatste toe kon ze genieten 
van haar bloementuin. 
Ze had een bi1zondere band met haar tweelingbroer 
Otto die als Redemptorist o.a. jarenlang in Amster
dam in het klooster verbleef. Wat ze jammer vond was 
dat haar twee enige zussen in de jaren 50 naar Au
stralië vertrokken. Ze genoot als deze zussen weer 
eens voor een aantal weken bij haar op bezoek kwa
men. zoals in september jl. toen haar zus Annie er 
nog was. Met veel plezier ging ze ook altijd op be
zoek bij haar andere broers in Enschede. 
Samen met pappie beleefde ze veel plezier aan haar 
7 kleinkinderen. Ze genoot van de uitstapjes die ze 
wel eens met hen maakte, zeker toen Ineke nog in 
Etten-Leur woonde. Blij was ze altijd als er zondags 
weer eens iemand van de kinderen en kleinkinderen 
kwam. 
Haar liefde en warmte zullen door ons, onze familiele
den en vrienden nooit worden vergeten. 

Corry. mammie, oma wij houden van je! 

Het verdriet om haar verlies heeft u met ons willen 
delen. De vele blijken van deelneming hebben wij 
ervaren als een warme uiting van medeleven. 
Hiervoor onze oprechte dank. 

W. W. Loohuis, kinderen en kleinkinderen 


