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Dankbaar gedenken we 

Franciscus Joseph Maria Loohuis 
Hij werd geboren te Oldenzaal op 1 april 
1933. Hij overleed. 57 jaar oud, in het zie
kenhuis Stadsmaten te En-;chede op 25 mei 
1990. We deden hem uitgeleide na de uit· 
vaartmis in de Antoniuskerk or 29 mei 1990. 
waarna we hem re ruste hebben qelegd 
op de Algemene Begraafplaats te Oldenzaal. 

Frans heeft een zeer arbeidzaam leven ge
had en was zeer serieus. Aan het bedrijf 
waaraan hij jarenlang als procuratiehouder 
verbonden was. gaf hiJ z[jn beste krachten. 
als gold het zijn eigen onderneming. 
Hij was een diep godsdienstig mens. een 
trouw kerkbezoeker en bad veel. Zelfs in 
het ziekenhuis woonde hij nog de weekend 
eucharistievieringen b[j. Hij was ook een 
sociaal bewogen mens. Talrijke charitatieve 
instellingen en veel missionarissen mochten 
van zijn milde vrijgevigheid profiteren . Hij 
deed dat in stilte. 
Ook toen hij enkele jaren geleden niet meer 
mocht werken. bleef hij toch actief bezig. 
Zijn heldere verstand en vele talenten ge· 
bruikte hij toen nog op verschillende wijzen: 
hij schreef teksten voor de Radio Zieken 

Omroep Oldenzaal. werkte leerlingen van 
het voorrgezet onderwijs bij in diverse vak
ken. Meerdere jaren reed hij ook als vrij· 
williger voor • Tafeltje-Dek-Je". 
Toch heeft hij vanaf zijn jeugd door zijn 
lichamelirke handicaps en ziekten ·n moeilijk 
leven qehad. Desondanks kon hij ook zeer 
van de goede dingen van het leven genie
ten. Hij is lid geweest van meerdere gezel
ligheidsverenigingen en ook van de vele 
buitenlandse vakantiereizen die hij maakte 
genoot hij intens. 
De laatste jaren zirn erg moeilijk voor hem 
geweest. Zijn gezondheid begon hem meer 
en meer in de steek te laten. 
Voor al het lijden. dat h!i zo moedig heeft 
gedragen. zijn arbeidzaam leven en zijn 
voortdurend gebed, zal God hem zeker 
belonen. 

Wij danken allen die met hem meeleefden 
tijdens zijn ziekte en ons hun deelneming 
betuigden na zijn overlijden en uitvaart. 

Familie Loohuis 
Familie Heinink · Loohuis 


