


In dierbare herinnering aan 

Johannes Anton ius Olde Loohuis 

"Kijk elke dag wt naar iets eeuw1gs, 
iets wat de dood u niet kan ontnemen 
en het leven elke dag dierbaar maakt". 

Dat een afscheid onverm11deli1k was, wisten 
we. maar dat het zo snel komen zou. had
den we niet verwacht. Wij z11n daar heel 
bedroefd om, maar tegelijk troost het ons 
dat hij verlost is van een ziekte die in korte 
tijd letterlijk en f1guurll1k z11n krachten 
sloopte. Hij zal meer gevoeld hebben dan 
hiJ uitsprak; zo was hij een man die niet 
lastig wilde zi1n. 
H11 stond niet graag in de belangstelling 
maar was desondanks voor ons de spil waar 
alles om draaide Na zijn eerste hartoperatie 
ging hij slechter zien; ook het gehoor ging 
achteruit. Hij bekommerde zich niet om din
gen die niet meer gingen, maar putte kracht 
uit dingen die nog wel konden. Als geen 
ander wist hij om te gaan met zijn handi
caps: een voorbeeld voor ons allen. ZiJn 
geloof was daarb1J een sterke steun. Rots-

vast ver t rouwde hij op: "doe je best en God 
doet de rest ''. Het liefst was h iJ thuis. Als 
het hele huis vol zat met kinderen en klein
kinderen was hij de koning te r11k. 
De laatste weken ging het weer minder met 
zijn hart . Een tweede operatie zou uitkomst 
bieden. Vol vert rouwen belandde h11 opnieuw 
in het ziekenhuis en wachtte en wachtte .... 
Tot de laatste minuut heeft hij samen met 
mama gevochten voor z11n leven, want hij 
hing aan het leven Het heeft niet mogen 
baten. 
Lieve man. papa en opa, bedankt voor al
les. We zullen je nooit vergeten 
Als we moeilijke dingen op onze weg tegen 
komen zullen we altijd denken aan JOUW h1f
spreuk: 
"Man soli sich nicht ergern, blol3 wundern". 

Wij danken u voor uw medeleven tijdens de 
ziekte en het overlijden van mijn lieve man, 
onze fijne pa en opa. 

M.J. Olde Loohws-Wolbert 
kinderen en klemkmderen 


