


In dankbare herinnering aan 

Harry Lohuis 

echtgenoot van Gerda Lohu1s-Bokdam 

H11 werd op 14 februari 1927 te Bornerbroei< geboren. 
Op 29 december 1998 1s hij thuis overleden. 

Na een gezongen uitvaartmis op 2 1anuari 1999 in de 
parochiekerk van de Sint Stephanus te Bornerbroek is 

h11 op het parochiekerkhof aldaar begraven. 

Bijna zijn gehele leven heeft vader in Bornerbroek ge· 
woond en is er m alle opzichten mee vergroeid geweest. 

Met moeder en kinderen heeft hij vele gelukkige jaren 
gekend. Dit werd onlangs nog bekroond met een geslaagd 
feest ter gelegenhe d van hun 40-jarig huwelijk. Vader was 
toen al ziek. maar hij wilde persé dat dit feest doorgang 
zou vinden. De herinneringen aan deze dag waren hem 
en zijn ons zeer dierbaar. 
Het gezin heeft altijd centraal gestaan. Hij heeft het altijd 
als een groot voorrecht gezien dat hij, bij zijn werk op de 
boerderij, de kinderen altijd om zich heen had. De tijd 
waarin de kinderen klein waren heeft hij als een van de 
gelukkigste perioden uit zi1n leven ervaren. 
Ook in latere jaren genoot hij van de momenten dat zijn 
kinderen en kleinkinderen weer ' thuis kwamen'. 

De boerderij is zijn andere levenswerk geweest Tot voor 
kort was hij nog dageli1ks op het bedrijf te vinden. Waar 
hij en moeder 401aar geleden kleinschalig begonnen staat 

nu een prachtig bedrijf dat de strijd met de toekomst aan· 
kan. De verbouwing van de ligboxenstal heeft hij nog mee 
mogen maken. 

Vader zag al z11n handel 1ngen alli1d in een breder verband 
Geen bedrijfsvoering zonder maatschappelijke omgeving. 
Hij heeft zich veelvuldig ingezet voor de maatschappij. 
Zo was hij jaren lang aktief 1n verschillende agrarische 
organisaties en de gemeentelijke pohllek. Zijn inzet heeft 
zich altijd gekenmerkt door overtuiging en doorzettings· 
vermogen. Hij was geen man van woorden maar van da
den. 

Op vrij jonge leeftijd werd h11 getroffen door een hartin
farct. Dit heeft grote invloed gehad op de rest van zi1n 
leven en dat van zijn omgeving. Hij moest een nieuwe 
balans in zijn leven zien te vinden. Tot op de dag van zi1n 
sterven hebben de gevolgen van dil hartinfarct hem par· 
ten gespeeld. 

Zoa1s hij heeft geleefd is hij gestorven. In Zijn laatste we
ken heeft hiJ zijn zorgen maar ook zeer vaak zijn dank· 
baarheid naar allen die h11 los heeft moeten laten uitge· 
sproken. Wij hebben grote bewondering voor de wijze 
waarop hij afscheid van ons heeft genomen. 

Ons verlaten, wonend m het licht! 

Voor alle blijken van belangstelling en medeleven zeggen 
wij u oprecht dank. 

Gerda Lohu1s-Bokdam. 
kinderen en kleinkinderen 


