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Dankbaar gedenken wij 

Maria Johanna Loohuis 

weduwe van Johannes Marinus Knaap 

eerder weduwe van Johannes Antonius Knaap 

* 30 maart 1907 
te Losser 

t21 juli 1997 
te Oldenzaal 

Wij hebben afscheid van haar genomen op 24 juli 
tijdens een Viering in de kapel van Zorgcentrum 
"de Scholtenhof" en haar daarna begeleid naar het 
crematorium te Usselo. 

Moeder heeft niet alleen een lang, maar ook een 
heel bewogen leven gehad. Ze heeft naast het licht 
van de zonzijde, ook volop het duister van de 
schaduwkanten van het leven leren kennen. Ze 
leefde eenvoudig en sober en ze gaf ook niets om 
uiterlijk vertoon. 
Toen mensen om haar heen in 1945 de bevrijding 
vierden, moest zij na amper acht jaar huwelijk 
alweer afscheid nemen van haar man. Ze bleef in 
een moeizame tijd alleen achter met de zorg voor 

drie kinderen. Ze deed wat gedaan moest worden 
en droeg haar last in stilte. Later besloot ze het 
leven te delen met de broer van wijlen haar man. 
Gaandeweg groeiden ze meer en meer naar 
elkaar toe. Ook het verlies van haar dochter heeft 
haar onnoembaar veel verdriet gedaan. 
Moeder woonde vrij en blij in Klein Driene, in 
een prachtige omgeving. Toch voelde ze zich 
uiteindelijk pas echt vrij en blij in " deScholtenhof". 
Niet meer alleen en ook geen zorgen meer. 
Opgeruimd was ze en plezierig onder haar eigen 
leeftijdgenoten. Ze voelde zich er thuis en deed 
overal aan mee. Het waren waarschijnlijk de 
mooiste jaren van haar leven. 
Achten twintigmaartj.l. sloeg het noodlot toe.Zij, 
die zo graag anderen wilde helpen, had nu zelf 
hulp nodig. Het was moeilijk voor haar deze 
afhankelijkheid te accepteren. Ze klaagde echter 
niet en droeg ook dit. Tot op het moment dat de 
bevrijding kwam en zij thuis mocht komen in dat 
hemels oord van Licht en Liefde. 

Moge moeder daar, op voorspraak van 
moeder Maria, rusten in Vrede. 

Voor al uw blijken van belangstelling en meele
ven danken wij u van harte. 

Kinderen en kleinkinderen 


