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Weduwe van 
Gerhardus Marinus Olde Loohuis 

Elly werd geboren op 22 augustus 1935 
te Almelo. Gesterkt door het Sacrament der 

Zieken is zij op 11 juni 2010 na een 
kortstondig ziekbed plotseling overleden in het 

Medisch Spectrum Twente te Enschede. 
Wij hebben afscheid van haar genomen tijdens 
een Uitvaartviering in de St. Plechelmuskerk in 

De Lutte, en daarna met een dienst 
in het crematorium "Usselo" . 

Je was de oudste van vijf dochters en de verant
woordelijkheid die dit met zich meebracht liep 
als een rode draad door je leven. Zo nam je niet 
alleen de zorg voor je eigen kinderen op je, maar 
het was altijd een drukte van belang in ons huis 
met al de buurtkinderen en anderen voor wie je 
huis altijd open stond. Dit zette zich voort lang 
nadat je eigen kinderen het huis al uit waren. 

Je had altijd een open kijk op het leven en dit uit
te zich in reizen naar vele verschillende landen, 
vooral nadat twee van je kinderen naar Amerika 
verhuisden. Je brede belangstelling resulteerde 
in een volledige inzet bij alles wat je aanpakte, 
of het nu je werk was, of de activiteiten in de po
litiek en de vereniging voor slechthorenden. Je 
vrijgevigheid uitte zich op vele vlakken. Zo was 
je gedurende je hele leven een vraagbaak voor 
anderen, en je gaf je hulp altijd met veel plezier. 

Humor speelde een belangrijke rol in je leven. 
Niet alleen kon je je slap lachen om verschillen
de cabaretiers, maar je kon ook altijd de humor
istische, positieve kant zien van gebeurtenissen 
die op zichzelf misschien minder leuk waren. 

Ma, doo 't heannig an. 

Wij danken u voor uw belangstelling en mede
leven na het overlijden van onze moeder en 
grootmoeder. 

Familie Olde Loohuis 

De Lutte, juni 2010 


