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In gelovige en dankbare herinnering aan 

Maria Susanna Broekhuis 
echtgenote van 

JOHANNES HERMANUS LOOHUIS 

ZIJ werd op 21 februari 1895 te Saasveld geboren. 
Ze trouwde er op 23 oktober 1930; ze gingen wo
nen op de boerderiJ van haar ouders, waar zij ge
boren en getogen was. Daar werden hun twee 
dochters en een zoon geboren. Zij overleed plot· 
seling op 4 maart 1981, aan het begin van de veer· 
tigdagen·tijd, op Aswoensdagmorgen, waarop de LI
turgie deze Boodschap vertolkt over dood en Ie· 
ven: .,giJ zijt een kind van Adam, een mens ge
maakt uit aarde: stof zijt giJ en tot stof zult giJ 
wederkeren. Maar wie met de Heer wil sterven, 
zal ook met Hem leven". Op 7 maart d.a.v. vond 
de plechtige Uitvaartdienst plaats. Wij hebben haar 
lichaam op het kerkhof te Saasveld aan de aarde 

toevertrouwd In geloof aan de glorievolle 
verrijzenis. 

Kostbaar is in de ogen van de Heer de dood van 
die Hem toegewijd zijn. Zij was een diep gelovige 
vrouw, met hart en ziel gehecht aan het geloof, 
dat ziJ beleefde op haar eigen vertrouwde wijze In 
een eenvoudige oprechte godsvrucht. Het geloof 
hoorde bij haar leven; veel heeft zij gebeden: ook 
door de week ging zij telkens in de vroege mor
gen naar de kerk, om haar gezin in Gods liefde 
aan te bevelen en om Hem te danken voor al het 
goede en om Hem te vragen om kracht en sterkte 
in dagen van beproeving en van leed: en altijd 
bad zij op de voorspraak van de Moeder van de 
Heer: ziJ was een grote vereerster van Maria en 
meer dan 25 keer bezocht ziJ het Marla-oord Keve
laar. 

Van nature was zij druk, bedrijvig , werkzaam, altijd 
in de weer en bezig voor haar gezin; vol van een 
vanzelfsprekende zorg voor het geluk van vader en 
het welzijn en de toekomst van de kinderen, vol 
aandacht ook voor velen buiten haar huis. Met gro
te belangstelling voor wat om haar heen gebeurde 
en met haar aandacht voor de gewone dingen en 
de kleine vreugden van het leven voelde ziJ zich 
betrokken bij het wel en wee van velen. Bijzondere 
voldoening schonk het haar, als ze bij gelegen
heden haar dierbaren om zich heen bijeen zag of 
zo maar buren of kennissen, die haar een bezoek 
kwamen brengen. 

Haar schijnbaar gewone dagelijkse leven was vol 
van het geheim van de liefde, die alleen maar 
hoopt en verwachtingen koestert voor anderen. 
De alledaagse zorgzaamheld was haar kenmerk en 
haar aandacht voor de bloemen in huis en tuin was 
daarvan het teken. 

Onze gedachten aan haar zullen méér zijn dan een 
goede herinnering aan welk een band zij was tus
sen ons. Moge zij nu leven bij God in eeuwige 
vrede. 

Onze Vader Wees Gegroet 

WIJ zijn U oprecht dankbaar voor uw medeleven 
biJ het overlijden en de begrafenis van mijn dier· 
bare vrouw, onze moeder, behuwdmoeder en oma. 

Kinderen, behuwd- en kleinkinderen 

J. H. Loohuis 


