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Ter dankbare herinnering aan 

Hendrikus Gerhardus Johannes 
Lo huis 

echtgenoot van 
Gerharda Johanna Arkink 

vader van Aloys, Marijke. Alfons. Annette. 
Marcel en Clemens. 

Geboren in Denekamp (Groot Agelo) op 
2 november 1911 en overleed plotseling 
19 mei 1986 te Ootmarsum. Op 22 mei 
d.a.v. werd zijn lichaam gecremeerd in her 
crematorium • Twente• te Usselo. 

Zijn wil om te leven kenmerkte hem rot op 
het laatste moment. Zelfs na zijn laatste 
opname keerde hij weer naar zijn vertrouw
de omgeving terug. 
Toch kon hij maar moeilijk erkennen. dat 
zijn lichaam was uitgeput door een inten
sief en werkzaam leven in dienst van zijn 
gezin en de gemeenschap. 
Gelukkig zijn hem na zijn pensionering nog 
vele jaren gegeven om samen met moeder 
te genieten van zijn welverdiende vrije tijd. 
Hij wist deze moeiteloos te benutten. daarbij 
gesteund door zijn ervaring en geïnspireerd 
door zijn brede belangstelling en praktische 
bekwaamheid. 

Hoewel hij moeilijk over zichzelf en zijn 
gevoelens sprak. was zijn inzer en verant
woordel!jkheidsgevoel voor het gezin een 
steun voor moeder en een stimulans voor 
~e ki.nderen. Graag deelde hij in de gezel
l1gherd van het huiselijk leven. waarbiJ zijn 
gevoel voor humor typerend was voor zijn 
inbreng. 
Hij was behulprnam en bescheiden recht· 
vaardig en integer en bedachtzaam in de 
omgeving. Daarbij heeft hij als een gelovig 
mens geleefd. 
Veel werk heeft hij voor de kerkelijke en 
wereldlijke gemeenschap verzer. Nier alleen 
in zijn vroegere functie als gemeenresecre . 
raris maar ook in vele andere hoedanig
heden in en buiten Ootmarsum. is zijn 
inrelligenrie, werkkracht en doorzettings
vermogen van groot nut en betekenis ge
weest. Hij heeft daarvoor kerkelijke en 
maatschappelijke waardering ondervonden 
Uiteindelijk heeft hij ervaren. dat hij zich 
aan zijn Schepper moest overgeven. Zijn 
gezin en familie. zijn vrienden en kennis
sen blijven achter met zijn gedachtenis. 
Moge deze ons inspireren tot een inzet 
voor de medemens en dienstbaarheid aan 
de samenleving. gelijk hij in zijn leven heeft 
nagestreefd. 


