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Een dankbare herinnering aan 

EVERARDUS GERARDUS JOZEF. 
LO HUIS 

echtgenoot van 
MARIA GERARDA SCHOLTEN 

Hij werd geboren 12 maart 1918 te Dene
kamp. Gesterkt door het sacrament der zieken 
is hij in de vrede van de Heer gestorven op 
9 sept. 1977 te Bornerbroek. Zijn lichaam 
hebben we te ruste gelegd op 14 sept. 1977 

op het kerkhof te Bornerbroek. 

Groot is d~ verslagenheid e.n diep het ver
driet. Bij zijn geliefde gezin en familie. Maar 
ook in Bornerbroek en in de wijde omgeving. 
Want wie kende Eef niet? Hij was een be
grip geworden vooi: ontzettend veel mensen. 
je zou hem kunnen noemen: "een vriend 
voor iedereen". 
Dat doet je denken aan dat prachtige woord 
van St. Paulus, die ook open stond en ont
vankelijk voor alle mensen zonder enig ondër-· 
scheid. Zijn levensroeping vat hij zo samen : 
"Beijvert u de eenheid van Geest te behouden 
door de band van de vtede: één lichaam en 
één Geest, zoals gij ook geroepen zijt tot een 
en dezelfde hoop waarvoor Gods roeping.. 
borg staat, (Ef. 4. 3 en 4). 
Die liefdeseenheid mocht hij beleven in zijn 
huwelijk met Marie. In de bekroning daarvan 

toen hun beiden Gerard en later Maria ge
schonken werden. 
De toewijding, die zichtbaar werd in de zaak, 
die hij samen met zijn onmisbare vrouw 
heeft opgebouwd en heeft uitgebreid tot wat 
het nu is. Daarin vond hij vreugde en vol
doening, maar de laatste jaren ook de druk
kende last en vermoeidheid. 
Zo heeft hij tot het allerlaatste toe geleefd 
~~gewerkt tot dat hij werkelijk er bij neerviel: 

.,,Roept God een mens tot leven, wie weet 
waarom en hoe, 
hij moet zichzelf prijsgeven, hij leeft ten 
dode toe. 
Hij zal zijn leven geven, Hij maakt zich· 
zelf tot brood, 
Hij sterft en and'ren leven; Hij overleeft 
de dood". 

Heer God, wij danken U dat hij zijn roeping 
zo verstaan en beleefd heeft omwille van allen, 
die hem dierbaar waren. 
Wij bidden U: geef hem de rust, die hij op 
aarde niet gewild heeft, inaar die hij wel ver· 
diend heeft. 

Voor uw belangstelling na het overlijden van 
mi)n lieve man en onze iieve zorgzame papa, 
zeggen wij u hartelijk dank. 

M. G. Lohuis-Scholten 
Gerard en Maria. 


