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Ter dankbare herinnering aan 

BERNARDUS JOHANNES LOHUIS 
echtgenoot van 

AGNES ADELH EID WOLKE N 

Hij werd 25 januari 1931 te Noord-De ur
ningen geboren . Na een gelukk ig huwelijk 
va n ruim 12 jaar, overleed hij plotseling, 
nog gesterkt door her H. Sacrament der 
Zieken te Noord -Deurningen op 23 decem 
ber 1983. We hebben zij n li chaam op 28 
december d.a.v. op ' t R.K. Kerkhof te Noord
Deurningen aan de aarde toevertrouwd . 

Het waren ce weinig jaren , waarin we zijn 
zorg en liefde mochten ondervinden. 
Maar mee zijn plotseling heengaan zegt 
hij ons : Waakt en bidt. want op een uur. 
dat niemand het verwacht. op 'n onbewaakt 
ogenblik komt de Mensenzoon ... Op iedere 
weg waarop de mens wandelt gaat de dood 
met hem mee. 
Voorwaar een zwaa r offer vraagt God van 
die gezin. Een dierbare echtgenoot, vader 
en zoon werd hen in de bloei van zijn le
ven ontnomen, terwijl hij naar onze bere 
kening onmisbaar was voor het gezin en 
bedrijf. 

Met gebroken maar onderworpen hart zeg 
gen wij: God, Gij hebt hem ons ontno
men, terwijl we hem nog zo nodig hadden 
voor ons alle r welzijn . 
Uw H. Wil geschiede. Nu zijt Gij alleen de 
ste un en de hoop van weduwen en we 
zen, Uw voorzienigheid geleide ons langs 
veilige wegen . 
Te vroeg Agnes moest ik je verlaten , met 
wie ik zo gelukkig was. 
Lieve kinderen. God zegene jullie; weest 
ee n troost voor moeder in heel je leven 
en in alle omstandig heden. 

Hij moge leven bij Christus. 

Onze Vader - Wees Gegroet 

Voor uw deelneming ondervonden bij het 
zo plotseling overlijden van onze lieve man, 
vader en zoon, betuigen wij U onze op 
rechte dank. 

Familie Lohuis-Wolken 

Noord -Deurningen. dec. 1983 


