
Dank, goede vrienden, voor al het mooie 
dat wij samen beleefd hebben. 



Een dankbare gedachtenis aan 

KAREL GERHARDUS MARIA 
OUDE LOHU IS 

echtgenoot van 

Elisabeth Maria Olde Boerrichter 

Pa werd geboren in de gemeente Losser 
op 1 november 1933. Onverwacht ging hij 
van ons heen op 1 september 1987 in 
Oldenzaal. Na de Uitvaartmis in zijn pa
rochiekerk, toegewijd aan Maria, hebben 
we zijn lichaam te rusten gelegd op de 
begraafplaats te Oldenzaal op 4 september 
d.o.v. 

Pa zal in onze herinnering voortleven als 
de trouwe echtgenoot van ma, met wie hij 
meer dan 30 jaar in sterke liefde verbon
den was, en als zorgzame vader van zijn 
gezin met 5 dochters, voor wie hij zich 
met hart en ziel heeft ingezet; en wat was 
hij trots op zijn 2 kleinkinderen. 
Pa was een rustig type met een levendige 
belangstelling. Hij genoot van de natuur 
met haar bloemen en vogels; hij hield van 
muziek en van voetbal met al zijn spanning 
en ontspanning. Maar het meest voelde hij 
zich thuis tussen de mensen en in zijn 
eigen gezin, waar hij opviel door zijn 

vrolijk en gezellig karakter. Steeds stond 
hij klaar om boodschappen te doen en 
met zijn mogelijkheden voor anderen in 
te springen, als ze een beroep op hem 
deden. Zo strekte zijn zorgzaamheid zich 
uit tot velen. 
De laatste tijd werd Pa nogal eens door 
ziekte getroffen. Maar wie had kunnen 
verwachten, dat hij zo plotseling, terwijl 
hij bezig was met de zorg voor zijn gezin 
en met zijn hobby, door de dood zou 
worden overvallen. 
We willen elkaar tot steun zijn bij dit grote 
verlies ; in gelovig vertrouwen bidden we, 
dat Pa zijn vrede mag vinden bij God, die 
we zijn Vader, maar ook onze Vader 
noemen. 
" Hij die op de troon is gezeten, sprak: 
Zie, Ik maak alles nieuw. Wie overwint, 
zal dit alles krijgen en Ik zal zijn God zijn 
en hij mijn zoon". (Openb. 21) 

Voor uw medeleven bij het onverwacht 
heengaan van mijn lieve man, van onze 
goede Pa en Opa danken we u bijzonder. 

E. M. Oude Lohuis-
Olde Boerrichter 

Kinderen en kleinkinderen 

Oldenzaal , september 1987 


