


In dankbare herinnering aan 

JOHANNES HENDR~USALPHONSUS 
LOO HUIS 

ridder in de orde van Oranje-Nassau 
echtgenoot van Anthonia Maria Marquering 

HiJ werd op 6 januari 1920 in Oldenzaal geboren 
H11 1s op 18 maart 1996 in het ziekenhuis te 
Enschede overleden. We hebben op 22 maart 
afscheid van hem genomen tijdens de Uitvaart In 
de St. Pancratluskerk te Haaksbergen en de sa
menkomst in het crematorium te Usselo 

Onverwacht is Jo LoohulS gestorven Onvergete
hJk 1s hij voor Zijn vrouw, zijn kinderen, kleinkin
deren en vele anderen die hem mochten 
ontmoeten. Een ziekbed heeft hij met gekend, al 
liet z11n gezondheid te wensen over; vooral de 
laatste maanden voelde hij zich ga.uw moe. 
Jo Loo huis was een rnattulnte persoonhjkhetd. die 
b11 iedereen respekt afdwong. Hij stond in de 
Haaksbergse gemeenschap niet alleen bekend 
als een geheld leraar aardrijkskunde en wiskunde. 
maar ook en vooral als een gewaardeerddrecteur 
van de St. Lebuïnusulo, de latere Raahorstmavo, 
waarvan hij in 1982 op een onvergetelijke wijze 
afscheid nam. 
H11 was op meerdere terreinen bestuurlijk aklief: 
op het gebied van het onderwijs, maar niet minder 
op het terrein van de gezondheidszorg en van het 
kerkelijk leven. H11 was een gedreven bestuurder 
b11 wie d1plomat1e hand m hand ging met warme, 

menselijke betrokkenheid Hij wist mensen tot 
elkaar te brengen En dat maakte hem later tot 
een ambtenaar vande burgeh1ke stand die met 
{lfote voldoening getuige was van vele huwelijks
verbintemssen 
Jo Loohuis hield van gezelhghe1d en gemoede
lijkheid en mensen om zich heen. H11 was een 
bourgond1er die m alle eenvoud volop van het 
leven genoot Hij hield van reizen, samen met zijn 
vrouw en, zoals een 1aar geleden nog, met zi1n 
kinderen en kleinkinderen naar Lanzarote een van 
de Canarische eilanden Thuis genoot hij van het 
tuinieren, 't verzamelen van postzegels en vooral 
van zijn grootste hobby, het puzzelen. En bij zi1n 
voetbalclub HSC had hi1 mei enkele vrienden een 
vast plekje op de tribune. 
Jo Loohuis en z11n vrouw hebben samen een goed 
en gezellig leven mogen hebben. Hij was zorg
zaam, voor haar en voor de kinderen; voor hen 
was hij als een rots 1n de branding. En met in het 
minst heelt h11 intens genoten van z~n drie klein
kinderen. 
We nemen afscheid met verdriet , maar ook met 
dankbaarheid om alles wat hij voor ons heeft 
mogen betekenen . H11 was een man met een 
eenvoudig en oprecht geloof Daarom zeggen we 
nu. bij zijn laatste relS, tegen hem: "A Dieu, Jo, 
ga met God. In Hem Zijn we blijvend met elkaar 
verbonden" 

We bedanken allen die ons b1J het overlijden van 
mijn goede man, onze lieve vader en opa een bhjk 
van meeleven hebben gegeven. 

Familie Loohu1s. 


