


Een moeder kun 1e niet missen 
een oma evenmin 

maar wij zullen verder moeten 
met ieder ZIJn gezin. 

Een fijne hennnenng aan 

Wilhelmina Sophia Loohuis-Golbach 

weduwe van Hermannus Antonius Loohuis 

Zij werd geboren op 21 februari 1918 in Volthe. 
Z•J ontving het Sacrament van de Zieken en is na 

een liefdevolle verzorging in het Verpleeghuis 
"Gere1a" te Oldenzaal gestorven op 

19 januari 2005. 
We hebben afscheid genomen tijdens een 

Eucharistieviering on de 
H. Mana-Geboonekerk te Losser, waarna we haar 

lichaam aan de aarde hebben 
toevenrouwd op het RK kerkhof. 

In het Bijbelboek van de Spreuken wordt gespro
ken over een sterke vrouw die voor velen van haar 
huis een thuis maakte. Het boek spreekt ook over 
een parel: een parel schittert, geeft licht en kleur. 
De woorden uit dit boek zijn helemaal van toepas
sing op onze moeder en oma. Een vrouw met een 
groot geloof, want geloven betekent on de eerste 
plaats er Z•Jn voor anderen, geloven in de mensen 
om Je heen. 

Mama heeft drt op allertei manieren vorm gegeven. 
Ze was zorgzaam en had een goede band met 
haar gezin. Voor de kinderen had ze alles over. 
Haar goedheid straalde uit in "doen·. Naast haar 
werkzaamheden in het gezin, was er ook nog 
de boerderij. Later kwam daar de aandacht voor 
de kleinkinderen bij . Er waren op z'n tijd ook 
materiële zorgen. Zorgen rond de vraag: "hoe kom 
ik rond". Haar ontspanning vond ze o.a. in de 
verzorging van de tuin. Bezig zijn met bloemen 
was haar lust en haar leven Ool< het wekelijkse 
uotJe naar de markt werd noort overgeslagen. Toch 
was er 111 haar drukke leven nog tijd voor een 
andere ontspanning: het breien. Op deze manier 
gaf moeder ook ·warmte" W1J, haar kinderen. 
hebben mogen ervaren dat bij ons thuis biJna alles 
kon en mocht. Na het pensioen van papa hebben 
ze samen nog een aantal fijne jaren gekend, waar· 
in ze verschillende reisjes naar Aruba hebben 
gemaakt en hebben genoten van fietstochten door 
de Twentse natuur. Groot was dan ook haar 
verdriet toen papa in 1994 overteed. 
We z11n dankbaar. dat we haar zo lang in ons 
midden mochten hebben. Wat zij voor ons heeft 
betekend en gedaan: we zullen het voor alt11d on 
ons hart opslaan. 

Voor uw meeleven na het overlijden en bij de 
begrafenis van onze moeder en oma zijn wij u zeer 
erkentelijk. 

Kinderen. kleonlunderen en achterkleinkind 


