
Ter dankbare nagedachtenis aan 

TOON LOHUIS 

Geboren te Geesteren op 20 april 1924. 
Trouwde met Truus Veldhuis 

op 14 juni 1956 
en woonde sedertdien in Weerselo. 

Hijoverleedplotselingop9november1994. 
Begraven op het R.K. kerkhof te 
Weerselo 14 november d.a.v. 

Afkomstig uit een groot gezin - en wel als 
tweeling Toon en Henk - leerde hij volop 
het leven kennen. 
In de oorlogstijd werd hij 4 jaar te werk 
gesteld op een boerderij in Duitsland, hij 
werd boer in hart en nieren, met grote liefde 
voor de natuur, het vee en het land. 
Verder leerde hij als loonwerker ook vele 
mensen kennen. 
Hij had vele hobby's, was muzikaal, heeft 
jarenlang gespeeld in een muziekband. 
Was een verwoed motorrijder en bezocht 
vele jaren de TT-races in Assen. 
Door zijn brede belangstelling, zijn gevoel 
voor andermans problemen, en door zijn 
humor, was hij een steun en toeverlaat 
voor velen. 

Zijn huwelijk met Truus Veldhuis gaf hem 
een vaste plek in Weers~lo, en werd hij 
een zorgzame man voor z11n vrouw, en een 
onvergetelijke vader voor zijn kinderen. Zij 
vormden met elkaar een hartelijk en ge
zellig thuis en dit werd een zoete inval voor 
jong en oud. Ook de 31-jarige samenwer
king met "Trienen Gait betekende veel 
voor hem. 
Verdriet en teleurstellingen zijn hem niet 
bespaard gebleven en deze verwerkte hij 
in stilte. 
Later werd hij een gezellise opa voor zijn 
kleinkinderen en hij was bi1zondergelukk1g 
met de komst van een l<leinzoon op de 
boerderij. 
Heel plotseling werd hij uit ons midden 
weggerukt, nog voorzien van de zalving 
der zieken, temidden van zijn vrouw en 
kinderen. 
Hij moge nu voor altijd gelukkig leven in 
Gods eeuwige Vrede, en een sterke steun 
blijven voor ons allen, die in grote droefheid 
achterblijven, dankbaar voor alles wat hij 
voor ons betekend heeft. 

Voor uw meeleven en meegaan op zijn 
laatste gang op aarde danken wij u heel 
hartelijk. 

Truus Lohuis - Veldhuis 
Kinderen en kleinkinderen. 


