


Een dankbare en fi1ne herinnering aan 

Willy (Loohuis) Harmelink 

echtgenote van Henk Loohuis 

• 11·8·1954 te Weerselo t 30-3-1999 te Amsterdam 

Als enige dochter van pa en ma Harmelink 
groeide Willy, samen met haar twee broers, 
in Weerselo op. Na haar schooltijd ging ze 
werken in de huishouding; haar liefde voor 
het verzorgen en omgaan met veel verschil· 
lende mensen besteedde ze met hart en ziel 
aan haar werk bij de Thuiszorg. 
Na haar huwelijk in 1979 ging ze wonen aan 
de Lemseloseveldweg te Lemselo. Samen 
met Henk werkte ze er hard voor om daar 
een heerlijk huis en tuin te realiseren voor 

helpen van mensen in het ziekenhuis te 
Oldenzaal. Mede dankzij haar inzet konden 
pa en ma Loohuis tot hun dood thuis blijven. 
Een chemokuur, volgens haar het begin van 
het einde, moest ze vorig jaar toch starten, 
omdat ze geen keuze meer had door een 
tumor in haar hoofd. Ondanks alle vervelen
de bijverschijnselen hield ze de moed erin 
en probeerde leuke dingen te ondernemen 
voor haarzelf en samen met Henk. 
Helaas, slechts twee maanden geleden 
moest ze met ernstige longproblemen wor
den opgenomen in het Antoni van Leeuwen· 
hoek-ziekenhuis, waar ze zichzelf in de 
beste handen bevond. 
Gelukkig voor haar ging haar grootste wens, 
terug naar huis, naar Henk, de vijver en haar 
honden Oonja, Iris, Mabel en Jolien, toch 
nog in vervulling. 
Al die jaren en vooral de afgelopen tijd was 

ma en pa Loohuis en vele anderen. Jammer 
genoeg, juist toen ze dat alles hadden ge
realiseerd, trof Willy in 1987 een ongenese
lijke ziekte. Mede door haar wilskracht en 
vechtlust hebben wij heel vaak gedacht, 
zoals haar arts in het Antoni van Leeuwen
hoek-ziekenhuis j.I. dinsdag heel juist ver
woordde, dat er voor haar wel weer een 
potie met het juiste medicijn op de plank 
zou slaan. Dapper ging ze door en vond 
ondanks haar ziekte veel voldoening in het 

Henk haar grote steun en toeverlaat. Veel 
bewondering hebben wij voor hem. 
Tot onze spijt en groot verdriet mocht alle 
zorg niet meer baten en gaf ze zelf aan dal 
haar krachten op waren. Ze heeft gevochten 
om verder te leven en ook al zullen wij haar 
verschrikkelijk missen, toch gunnen we haar 
de rust die ze nu heeft gekregen. 

Tot ziens, Willy. 

Henk Loohuis 
Fam. Harmelink 
Fam. Loohu1s 

Bedankt voor uw belangstelling en steun in 
de afgelopen jaren en moeilijke laatste 
weken. 


