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Alfons Joseph Antonius 

Olde Loohuis 
Geboren 8 april 1918 in Tubbergen. 

Overleden 19 oktober 199t te Denekamp. 

Begraven 23 oktober 1991 op het kloosterkerkhof van 
de St. Nicolaasstichting te Denekamp. 

Priester gewijd 25 JUii 1943. 

1943: kapelaan 1n Colmschate. 
November 1945 kapelaan in de Jacobusparochie te 
Enschede. 

1955: kapelaan in de Nicolaasparochie te Baarn en 
Eemnes. 

1956: kapelaan aan de Walburg1s te Arnhem. 

1963: pastoor van Oldemarkt en Kuinre 

1965: pastoor in Loenen op de Veluwe. 

15 • 9 - 1967 rector van de St. Nicolaasst1chting te 
Denekamp. 

HiJ heeft een "ri1k leven" gehad. 

Een leven waarin hij veel heeft moeten lijden, maar 
waarin hi1 ook veel liefde, goedheid, hartelijkheid en 
zorgzaamheid heeft mogen geven en ontvangen. 

Hij was een pastor met een groot hart, een hart 
vooral voor allen die klein of kwetsbaar waren: kin· 
deren, ouderen, zieken. de zwakken in de samen
leving, gevangenen en bedroefden. Daarvoor werkte 
en leefde hij in bescheidenheid, zonder op te vallen, 
tot hij zelf vaak even .op" was en moest bijtanken 
om weer verder te kunnen. 

Hij uitte zich niet gemakkelijk en kwam nret voor 
zichzelf op, zo was zijn aard. 

En toen hij tenslotte in een omgeving mocht komen 
waarin hij zijn leven en zorgen leerde delen, werd 
hij na enige jaren getroffen door een herseninfarct, 
waardoor hij zich verbaal niet meer kon uiten. Toch 
heeft hij zich niet tegen het voortduren van het leven 
verzet. Hij wilde blijven leven voor anderen, wilde 
ook bl ijven genieten van goede mensen en van 
goede dingen. 

Vooral de laatste twee jaren waren zwaar, niet alleen 
voor hemzelf. Maar hij bleef omrrngd met hartelitk 
begrijpen, met lrefdevolle en deskundige zorg; velen 
lieten blijken dat ze aan hem dachten door kaarten, 
brieven, foto's telefoontjes, een bezoek. Hij heeft 
het laatste jaar thuis meerdere keren Eucharistie 
mogen vieren en dat maakte hem intens gelukkig. 

Hij was dankbaar en zo is hij gestorven. 


