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Bernard is geboren op 27 maart 1927 te Slagharen. Hij 

kwam uit een groot gezin en al op jonge leeftijd stierf zijn 

vader. H ij werd grootgebracht bij zijn tantes Katrien en 
Margreet aan de Pannekoekendijk in Erica. Na de lagere 
school in Erica en verschi llende landbouwcursussen bleef 

hij werken bij zijn tantes op de boerderij. Tijdens een 
fietstocht leerde hij Martha kennen en in 1952 zijn ze 

getrouwd. Ze hebben zes kinderen en veertien 
kleinkinderen gekregen. 
Pa was boer in hart en nieren.'s Morgens samen met ma de 

koeien melken en daarna het land bewerken. Als het werk 
het toeliet was hij op de zondagmorgen altijd aan het 
toeren . Toen de kinderen jong waren nam hij ze mee op 

pad. Soms ging hij met hen de kerken in de omgeving 
verkennen of samen de aardappelen en bieten bekijken. Elk 

jaar ging het gezin Lohues twee dagen op vakantie. Eén dag 
naar Giethoorn en één dag naar Ponypark Slagharen. In 
198 1 hebben ze nog een reis naar Canada gemaakt waar 

zus Mina woonde. Van deze reis heeft hij erg genoten. 
In 1988 hebben ze van woning genuild . Jos en Paul hadden 
de boerderij overgenomen en pa en ma gingen aan de 

Havenstraat wonen . In 1992 heeft hij een hartoperatie 
moeten ondergaan. Vanaf die tijd is hij nooit meer helemaal 

'de oude' geworden. H ij klaagde nooit en als je vroeg hoe is 
't pa, dan was het altijd prima en de duim kwam omhoog. 

Hij was erg sociaal ingesteld, ook was hij altijd 
geïnteresseerd in het doen en laten van zijn kinderen en 
kleinkinderen. Bert belde hij vaak hoe het ging met de 

boerderij en als Peter kwam om het gras te maaien 

scharrelde hij altijd om het huis. Als het wanm weer was 
moesten ze vaak even een ijsje eten. 

Door zijn afnemende gezondheid moest hij gebnuik maken 
van allerlei hulpmiddelen en kon hij steeds minder 

zelfstandig. Hij genoot nog erg van de dingen die hij wel 
kon, zijn ritjes met ma naar het land om de aardappelen en 

de bieten te bekijken en het groeien en bloeien van het 

groen in hun tuin. 
De laatste t ijd had hij erg veel verzorging nodig en die gaf ma 
hem met volle overgave. Plotseling moest hij worden 

opgenomen in het ziekenhuis. 
Op zaterdag 27 maart, zijn 83e verjaardag, mocht hij de 

Z iekenzalving ontvangen. Zondagnacht moesten we 
plotsel ing overkomen. Het lichaam wilde niet meer, het 
was op en het was goed zo. We zijn verdrietig om zijn heen 

gaan, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft 
betekend. W ij herinneren hem als een lieve, 

hardwerkende echtgenoot, vader en opa. Wij hebben op 
Goede vrijdag 2 april afscheid van hem genomen. 

Hartelijk dank voor uw getoonde belangstelling en mede/even. 

M.H. Lohues-Scheeve 
Kinderen en kleinkinderen 


