
In onze herinnering en ons gebed 
gedenken wij dankbaar 

JAN LO HUIS 
echcgenooc van 

URSELLA GFERTRUIDA MARIA HAMPSINK. 

Hij werd geboren te Denekamp op 11 ja· 
nuari 1916. Samen met moeder heefc vader 
de zorg gehad voor ons gezin van negen 
kinderen. Het gezinsleven stond bij hem 
altijd voorop. Hij wilde. vooral door zijn 
voorbeeld. zijn kinderen een christelijke Ie· 
vensstijl meegeven. Vanuit een diepe gods· 
dienstigheid heeft hij temidden van ons 
geleefd. 

iedere zondagmorgen was hU ruim van te· 
voren in de kerk aanwezig om met de pa
rochiegemeenschap de Eucharisrie te vie
ren. Dit belangrijke uur in zijn leven kreeg 
dan een vervolg thuis wanneer de kinde
ren gezellig met hem en moeder een kopje 
koffie kwamen drinken. Ook hield hij ziels
veel van Lijn kleinkinderen. 
Jan Lohuis Is een zorgende huisvader ge
weest voor groot en klein. 
Maar ooJ.. buiten het gezin was hij gezien. 
In omgang met anderen was hij vriendelijk 
en altijd voor een praacje. vaak me.t h~!llor, 
bereid, Hij zat graag op het bank1e b[J het 
gemeentehuis. 

Genietend van zijn pijp zat hij thuis graag 
voor her raam of bij de televisie. 
In zijn ziekte was hij nooit opstandig. 

Daags voor zijn overlijden ontving hij in het 
Stadsmatenziekenhuls te Enschede temid · 
den van zijn vrouw en kinderen het Sa· 
crament der Zieken. Toen was hij helemaal 
klaar en kon hij zi1n leven in Gods hand 
leggen. In volle overgave overleed hij 11 
april 1985. Na de Requiemmis in .de Sint 
Nicolaaskerk te Denekamp op 15 april d.o.v. 
werd hij te rusten gelegd op ons kerkhof. 

Moge hij rusten in vrede. 

Maria. Moeder van Altijddurende Büstand. 
bid voor ons. 

voor uw deelneming ondervonden na hec 
overlijden van onze beminde echtgenoot. 
vader. behuwdvader en opa, betuigen wij 
U onze oprechte dank. 

Familie Lohuis-Hampsink 

Denekamp. april 1985 


