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In grote dankbaarheid gedenken wij · 

JOHANN THEODOOR LOHUES 
die 54 jaar getrouwd was met 

Euphemia Maria Wenker 

Hij werd op 7 januar,i 1898 te Gramsbergen 
gebor,en en na gesterkt te zijn door het Sa
crament van de zieken overleed hij op vrij
dag 13 november 1981 te Erica 
Op dinsdag 17 november werd de plechtige 
Uitvaartmis gevierd, waarna wij zijn lichaam 
te ruste hebben gelegd op het R.K. Kerk
hof aldaar. 

Vader, in de leeftijd van 83 jaar is uw lange 
leven in de dood sti l gevallen. Ge-heel voor
bereid op de komst van de Heer bent U uil 
ons midden heengegaan. De dood bracht 
verlossing van alle lasten, die U met een 
bewonderenswaard ig gedu ld hebt kunnen 
dragen. Van heel nabij hebben wij gezien 
hoe U door ziekte werd gesloopt en op wel
ke wijze U deze afbraak hebt beleefd. 
Het lopen en spreken werd steeds moeilij
ker en daardoor raakte U geheel afhanke
lijk van anderen. We denken in het bijzon
der aan de liefdevolle zorg van moeder, die 
U dag in dag uit ter zijde stond·. 
Vader, U was een bescheiden nederig mens, 
óie zo weinig voor zichzelf vroeg. U heb\ 
samen met moeder de zorgen gekend voor 
een groot gezin. Het waren immers zeer 
moeilijke tijden waarin ons gezin opgroeide. 
Er moest op de boerderij hard gewerkt wor-

den om een redelijk bestaan te kunnen heb
ben. Veel opoffering is er geweest mede 
door de aanwezigheid van een gehandicapt 
k;nd dat vele 1aren bij ons is geweest. 
In grote dankbaarheid kunnen we zeggen: 
We hebben het met elkaar erg fijn en gezel
lig gehad. 
In Uw woorden en daden hebben wij U ook 
herkend als een zeer gelovige man , die erg 
goed besefte dat alles in het leven maar 
van tijdelijke aard was. Wanneer de werk
zaamheden het maar enigszins toe l ieten, 
vond U in de week tijd om naar de kerk te 
gaan. Het was U gegeven de grote waarde 
te kennen van de Eucharistie en binnen Uw 
gelovig leven had Maria een bijzondere be
langstel.ling gekregen. 
We hebben de overtuiging dat U nu bent 
waarin U ten volle hebt kunnen geloven . We 
gunnen U van harte de plaats, die voor U 
was weggelegd . 
Al is er in het leven van moeder en van ons 
een leegte geval len, toch blijft U in ons 
verder leven. Er is nog zoveel waardoor wij 
aan U herinnerd worden. Eens zullen wij U 
terugzien in de grote eeuwige liefde van 
God. lntusssen zu llen wij moeder tot steun 
zijn . 

Wij danken U hartelijk voor Uw meeleven 
tijdens de ziekte en overlijden van mijn lieve 
man, vader en opa. 

Familie Lohues. 
Kinderen en kleinkinderen. 

Erica, november 1981 . 


