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Mooie en dankbare herinneringen bewaren wij aan 

Gerhard Olde Loohuis 

Gerhardus Marinus 

Gerhard werd geboren op 21 oktober 1922 te 
Oldenzaal. Gesterkt door het H. Sacrament der 
Zieken is hij op 20 april 2004, na een kortstondig 
ziekbed, thuis overleden. Wij hebben afscheid van 
hem genomen tijdens een Communieviering in de 
Plechelmusbasiliek in Oldenzaal en daarna met 
een dienst in het Crematorium "Usselo" . 

Je was een zorgzame echtgenoot, vader, en 
grootvader. Als je één van je drie kinderen belde 
om een praatje te maken, informeerde je in de 
eerste plaats naar hun gezondheid en welzijn, 
zelfs toen je zelf al ziek was. Het feit dat je slecht
horend was weerhield je er niet van om te vragen 
hoe het met anderén ging, ook al wist je dat je het 
antwoord waarschijnlijk moeilijk zou kunnen ver
staan. 
Je hebt een grote invloed op je kinderen gehad, 

door ze vanaf hun vroegste jeugd te prikkelen in 
hun nieuwsgierigheid en ze allerhande kennis bij 
te brengen. Zij delen dezelfde mooie herinnerin
gen aan het "vragenuurtje"; met z'n allen gelegen 
op het ouderlijk bed stelde jij een vraag van alge
mene aard, waarop de kinderen hun best deden 
om te laten zien dat ze je verhalen hadden begrepen. 
In diezelfde gedachte nam je je gezin mee op 
vakantie naar diverse plaatsen in Europa, om 
indrukken uit andere culturen op te doen, en te 
laten zien dat er een hele wereld te verkennen valt. 

Hoewel je waarde hechtte aan tradities, geloofde 
je dat persoonlijke vrijheid belangrijker was. Niet 
alleen had je de overtuiging dat iedereen zijn 
eigen weg moet gaan, je liet zelfs de huisdieren 
vrij ; zo sliepen de katten in jullie bed , en de par
kiet vloog los rond door het huis. 

Je kleinkinderen herinneren je als: "how Opa 
loved us, and how much fun il was to play with him." 

Gerhard, good gaan. 

Wij danken u voor uw belangstelling en medele
ven na het overlijden van mijn man, onze vader 
en grootvader. 

Familie Olde Loohuis 
De Lutte, april 2004. 


