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Ter herinnering aan 

Gerhardus Johannes Lohuis 
echtgenoot van 

BERENDINA SMOOK 

Hij werd 9 juni 1887 geboren te T ub
bergen. Gesterkt door de H . Sacramenten 
van de Kerk, overleed hij 25 juni 1973 
te Hertme, Na de uitvaartdienst 28 juni 
in de St. Stephanuskerk te Hertme werd 
zijn lichaam op het kerkhof aldaar ter 
ruste gelegd in gelovige verwachting van 

de verrijzenis. 

Zij die hem nabij waren in leven en ster
ven, kenden hem als een mens van geloof. 
Als gelovig mens leefde hij niet alleen bij 
de dag, tegelijk zag hij terug op het ver
leden en leefde naar de toekomst toe. 
Daarom. was hij ee,n dankbaar mens. Hij 
wist zijn leven en levenswerk gegeven en 
gedragen door an.deren; door de Grote 
Ander, God, voor hen die hem voorgingen 
in geloof en bouwden aan zijn leven, door 
hen die zijn leven deelden en een stuk 
van Gods zorg en liefde voor hem waren. 
Terwijl in zijn ziek-zijn zijn lichaam afge
broken werd, getuigde hij aan de zijnen 
met een blij en dankbaar hart dat het 
leven goed en mooi was geweest. 

Tegelijk zag hij uit naar de toekomst. De 
dagen van zijn laatste weken waren al 
• morgen". Erkennend dat hij ging 'sterven, 
overbrugde zijn toekomst de dood , \ 
"Requiem aeternam · · was het verlaAgen en 
de verwachting die hij uitsprak. , 
Moge hij dan rusten in de vrede van het 
leven dat bij God voleinding vindt, 

Wij die hem kenden, blijven met hem 
verbonden in gebed. 

Onze Vader - Wees gegroet 

Voorgeslachten gingen henen 

En wij bloeien op hun graf 

Nakroost zal ons daar bewenen 

Want 't mensdom valt als bladeren al 

Lijfspreuk van de overledene. 

Voor Uw meeleven en gewaardeerde be
langstelling bij dit afscheid, zeggen wij 
U onze oprechte dank. 

Familie Lohuis 


