
Ter gedachtenis aan 

Adolf Lohuis 
weduwnaar van 

Geertruida Susanna Poorthuis-
Hij is 7 september 1904 te Arkel, Kreis 
Bentheim (Tinholt) BRD geboren. Ge 
sterkt door de zalving der zieken, over
leed hij 30 november 1985 te Over
dinkel. Daar legden wij hem 4 decem
ber 1985 bij zijn vrouw ter ruste op 
het r.k. kerkhof. 

Dankbaar herinneren wij ons onze vader 
en opa, broer en kennis die een hoge 
leeftijd heeft mogen bereiken en in vrede 
van ons is heengegaan. Vele jaren 
werkte hij op het boerenland als een 
aanvulling op zijn fabrieksarbeid. Hij 
genoot van zijn werk, vooral als het in 
de natuur kon gebeuren. 
Zijn zorg ging uit naar zijn vrouw en 
kinderen, veel belangstelling toonde hij 
voor zijn kleinkinderen en als het moest 
stond hij voor zijn familie klaar. 
Te vroeg werd hij door ziekte gedwon
gen zijn arbeid op te geven, te vroeg 
moest hij afscheid nemen van zijn vrouw. 
Graag leefde hij zijn eigen leven, ter
wijl hij mocht rekenen op de welwillen
de zorg van zijn kinderen en kleinkin-

deren die ieder op eigen wijze en kun
nen hun vader hielpen. 
Zo mocht hij zich verheugen over een 
goede en mooie oude dag in de ver
trouwde sfeer van zijn familie. Elke dag 
kon hij meeleven met het wel en wee 
van de kinderen en de kleinkinderen. 
Vader heeft dit zeer gewaardeerd. Bij
gestaan door zijn kinderen en klein kin · 
deren tijdens zijn ziek- zijn, is hij in 
vrede gestorven. 
Met onze vader zijn onze ouders en 
grootouders van ons heengegaan. Zij 
gaven ons het leven en zij hebben de 
grondslag gelegd voor onze toekomst, 
Wij zijn hen dankbaar. Moge de goe
de God hen binnenleiden in Zijn heer
lijkheid. 
Dat hij ruste in vrede. 

Voor de blijken van medeleven en be, 
langstelling die u hebt betoond na het 
overlijden van onze lieve zorgzame va
der en opa, betuigen wij u onze OP· 
rechte dank. 

Kinderen en kleinkinderen 




