


In dankbaarheid gedenken wij 
hoe in ons midden heeft geleefd 

ALEIDA JOHANNA LOOHUIS 

weduwe van 

HERMANNUS JOSEPHUS ANK ONE 

Zij werd geboren op 26 november 1903 te 
Oldenzaal. Gesterkt door het Sacrament 
der zieken overleed zij op 22 januari 
1980 in het r.k. ziekenhuis van Oldenzaal. 
Bij haar uitvaart op 25 januari d.a.v. vier0 

den wij de H. Eucharistie in haar parochie
kerk, gelovend herdenkend de dood en 
opstanding van onze Heer. Daarna hebben 
wij afscheid genomen van moeder en oma 
in het crematorium te Usselo. 

Als een zorgvolle echtgenote en moeder is 
zij door dit leven gegaan, een leven dat 
ook voor haar verschillende kanten kende: 
kanten van hardheid en tegenslagen, maar 
ook van vreugden. In alle eenvoud des har
ten .heeft zij gewerkt voor haar ~ezin en 
gaf zij goedheid aan eenieder, die zij in 
haar leven ontmoette. 
Zij was een sterke vrouw, wilskrachtig en 
energiek, altijd optimistisch en vol levens
moed. Het sterven van twee van haar doch
ters heeft haar diep geschokt, maar ze 
heeft dit gelovig aanvaard. De jaren gingen 
voorbij, haar kinderen trokken weg uit 
het ouder! ijk hu is en ook haar man stierf. 

Haar laatste levensjaren bracht zij door in 
de nieuw gebouwde 'Molenkamp' van 
haar geboorteplaats. Daar voelde zij zich 
thuis. Zij hield van gezelligheid en onder 
de mensen te zijn. Daarom zullen haar 
medebewoners oma Ankone erg missen. 
Die de Heer vreest, zal gelukkig zijn op het 
einde van het leven en gezegend worden 
op de dag van de dood" 
Met deze woorden willen wij afscheid ne
men van onze moeder en oma. die het als 
een groot goed beschouwde te leven in ge
loof, in nauwgezette plichtsbetrachting en 
met een belangstellende zorg voor ons al
len. In overgave en berusting heeft zij 
haar leven in Gods handen gelegd. Wij die 
achterblijven weten, dat haar dood niet 
het einde is, maar een nieuw begin: want 
onze God is een God van levenden. 
Lieve moeder en oma: hartelijk dank voor 
uw leven temidden van ons allen. 

Zij ruste in vrede 

Voor de blijken van deelneming betoond 
na het overlijden van onze lieve moeder 
en oma betuigen wij u onze oprechte 
dank. 

Kinderen en kleinkinderen 

Oldenzaal, januari 1980 


