


Momque wij zullen je missen ...... . 

î 
In dankbare herinnering aan 

Monique Maria Carolina Lohuis 

Zij werd op 'Z7 januari 1974 te Oldenzaal geboren. 
Na een gelukkig en spontaan, maar ook veel te kort 
lgven is zij op 6 maart 1995 onverwachts van ons 
heengegaan. 
Op 10 maart 1995 hebben wij haar lichaam biJ haar 
vader op het r.k. kerkhof te Noord Deurningen te 
rusten gelegd 

Het waren te weinig jaren, waarin we haar liefde 
mochten ontvangen en onze liefde aan haar kon
den geven 
Ze was zeer spontaan en opgewekt. 
Ze zat vol ideeën en stapte overal op af, zonder er 
al te veel bij na te denken. 
Ze straalde levensvreugde uit en wist dit op de men
sen in haar omgeving over te dragen. 
Voor buren, familie en vrienden stond zij altijd klaar. 
Op de boerderij was zij een goede trouwe steun en 
toeverlaat. 
Dit zullen w11 nu moeten missen. 

Monique hield van de natuur. Bloemen waren haar 
zeer bijzonder lief. 
Zij zag hier ook haar toekomst in. In het schikken 
van bloemen gaf ZIJ iets van zichzelf weg. 
Al van kindsaf was ZIJ gek op dieren. De boerdeni 
was haar alles. Als ze thuis kwam moest ze eerst 
de stal in om naar de dieren te kijken. 

Met oma ging Monique al vroeg naar Kevelaer. 
Samen met oma bad ze dan bij Maria, die haar dier
baar was en op wie ze vertrouwde. 
Wij bidden nu dat Maria, de Moeder van Altijddu· 
rende Bijstand, haar voorspreekster bij God mag 
zijn. 

Monique, bedankt voor de mooie jaren, die je bij ons 
was. Het afscheid valt ons zwaar. 
We kunnen het niet begrijpen. We missen je. 

Rust in vrede ! 

Onze oprechte dank voor uw medeleven en steun 
bij het zo plotseling overlijden van onze lieve doch· 
ter, zus, schoonzus en kleindochter. 

Fam. Lohuis-Wolken. 


