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Gedenk in uw gebed en bewaar in uw 

herinnering 

Johannes Bernardus Gerardus 
Lohuis 

weduwnaar van 
Geertruida Johanna Maria Brand 

Hij werd geboren te Denekamp op 22 de
cember 1909. Op 3 okrober 19)6 \erbonden 
z ij zich door her H Sacrament van hec 
huwelijk. Op 1 december 1991 overleed hij. 
twee dagen na hec srerven van zijn vrouw 
in het verpleeghuis .Gerardus Mafella· te 
Denekamp. Op woensdag 4 december na
men w ij afscheid van beiden rijdens de uit
vaartdienst in de Sr. Nicolaaskerk ce Dene
kamp. waarna wij hun lichamen te ruste 
hebben gelegd op ons parochïeel kerkhof . 

Ook vader's leven ging niet over rozen 
Zijn zorg ging vooral uit naar hun dochter 
Maria. 
Het grootste deel van zijn leven werkte hij 
in de textielweverij van J. F. Scholten te 
Enschede. Hij was een harde werker en een 
man van weinig woorden. 
Het leven was vader weinig waard, als hij 
niet in de tuin en in de schuur kon wer
ken. Hij bracht veel ti jd door in de volière 
met zijn vogels. Hij kon genieten wanneer 

de kinderen hem meenamen met de auto 
en graag keek hij naar voetballen. 
Toen hij de eerste kt""er door een beroerte 
getroffen werd, kon hij nog thuis blijven. 
Na de laatste atta'que moe~t hij enkele we
ken naar het z1ekenhui' en daarna werd 
hij op )1 maart 1%9 opgenomen in het G. 
.\l. Verplt-eghuis. alhier. Her vertrekken uit 
1i1n huis aan !Ie Berghummersrraar viel hem 
erg zwaar. 
Op 3 okrober 1991 waren vader en moeder 
55 jaar Qetrouwd. Dit feest werd op 28 
september nog gezamenli1k gevierd biJ 
De .\1611". 

Ook zijn overlijden laat bij ons een lege 
plaats achter. vooral voor Maria . 
Goede God. wij buigen ons hoofd voor Uw 
raadsbesluit, alhoewel voor ons onbegrijpe
lijk. 

Voor uw deelneming ondervonden na het 
overl ijden van onze zorgzame vader. schoon
vader. groot- en overgrootvader. betuigen 
wij U onze oprechte dank. 

Familie Lohuis 
Denekamp 


