
EINDELOOS ZINGT DE ZEE 

HET HOOPLIED VAN 

MIJN ZIEL 



Ter dankbare terlnnering aan 

HERMAN US JOHANNES LOOHUIS 

weduwnaar van 

ANNA GEZIENA REMERINK 

Hij werd geboren te Oldenzaal op 29 de
cember 1890. Tijdig voorzien van de H. 
Sacramenten is hij overleden in het r.k. 
Bejaardenhuis St.Franclscus te Ootmarsum 
op 27 juni 1980. Tijdens de gezongen 
Eucharistieviering In de kerk van H. Anto
nius van Padua te Oldenzaal hebben wij op 2 
Juli d.a.v. afscheid van hem genomen, 
waarna de begrafenis volgde op het Alg. 
Kerkhof aldaar. 

Vader was een zeer godsdienstig man. Hij 
bad veel, ging iedere morgen naar de kerk en 
uitte zijn devotie tot Maria door het bidden 
van de Rozenkrans. Ook had hij een bijzon
dere devotie voor de H.Gemma Galganl. 
Waarschijnlijk heeft het hem allemaal kracht 
gegeven vooral In de moeilijke crisisjaren. 
Maar ook nadien bleef hij trouw aan het 
gebed en aan de kerk. 

HIJ heeft niet de gemakkelijke weg In het le
ven gekozen. Met moeder heeft hij de zorg 
van een groot gezin op zich genomen.We 
waren met elf kinderen. Voor ieder van ons 
had hij aandacht en belangstelling en het 
was gezellig thuis. HIJ heeft het voorrecht 
gehad getuige te zijn van ons huwelijk, en 
opa te worden van onze kinderen en 
klein kinderen. 

Graag was hij bij ons allen. Alleen het laatste 
Jaar vóór zijn dood werd het hem te moei
lijk omdat hl! slecht ter been was. HIJ wilde 
een ander niet tot last zijn. 

Vader heeft een mooie oude dag gehad en 
vaak zei hij: " Wat zijn jullie allemaal goed 
voor mij ". WIJ vonden, dat hij dit echt ver
diend had na zijn arbeidzaam leven voor 
ons. Ook met de medebewoners van de 
Mariahof In Oldenzaal en later In het 
Bejaardenhuis St. Franciscus In Ootmarsum 
kon hij het best vinden. 

Onder de aannemers heeft hij zich als orga
nlsatleman verdienstelijk gemaakt. Als ere
lid heeft hij hiervoor een onderscheiding 
gekregen. En zo zal hij bij ons en bij vele 
anderen In de herinnnerlng blijven voort
leven. Graag willen wij hem en moeder In 
ons gebed gedenken. 

Mogen zij delen In de verrijzenis van Chris· 
tus en In zijn heerlijkheid. 

Voor uw medeleven bil het overlijden van 
onze vader en opa zeggen wij u allen onze 
hartelijke dank. 

Familie Loohuls. 

Oldenzaal, juni 1980. 
Hyacinthstraat 110. 


