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Hij werd geboren op 16 december 1898 in 
Oldenzaal. In de gezegende leeftijd van 83 
jaar stierf hij op 17 maart 1982. nadat hij 
was voorzien van het Sacrament der Zieken. 
Op 22 maart d.a.v. was de uitvaart in de pa
rochiekerk van de H. Drieëenheid te Olden
zaal, waarna hij werd begraven op de be
graafplaats aldaar. 

Vader was bijzonder in het gewone. Hij deed 
zijn plichten met hart en ziel. Zijn liefde 
voor zijn werk gaf hem veel kracht. Maar hij 
voelde zich hierin niet alleen staan. Samen 
met Moeder voelde hij dubbele arbeids
vreugde. Met elkaar, zo hebben wij altijd er
varen, leefden ze voor hun kinderen. Onze 
goede en slechte dagen maakten uit hoe zij 
zich voelden. 
Het deed hem goed, toen zij de zaak niet 
meer hadden, dat wij onze eigen levensweg 
gevonden hadden. Voor de kleinkinderen 
had hij een speciale plaats in zijn hart. De 
morgen, dat hij wachtte tot ze kwamen. was 

een lange en fijne morgen. Zijn gezondheid 
was de laatste jaren minder. Het zal ons in 
in ons leven bijblijven hoezeer Vader en 
Moeder samen ziekte en lijden hebben ge
dragen. 
De kracht hiertoe vonden zij ook in het ge
loof. Hun gebed gaf telkens nieuwe hoop en 
hun vertrouwen is niet beschaamd gewor
den. Tijdens de ziekte, toen er al sprake was 
van een verpleegtehuis, is hij in de slaap 
door de Heer tot Zich geroepen. De woor
den "Komt Gezegende van mijn Vader, 
neemt bezit van Mijn Rijk" zullen tot hem 
gesproken zijn. 

Heer onze God, 
wij voelen ons gezegend 

met de mens, 
die ons leven deelde. 

Laat hem nu delen 
in uw Heerlijkheid 

en geef ons de kracht 
samen met Moeder 

hem in ons leven te laten spreken, 
ookal is hij gestorven. 

Voor uw blijken van belangstelling tijdens 
de ziekte en bij de uitvaart van mijn lieve 
man, vader en opa zeggen wij u onze op
rechte dank. 

G.B. Loohuis • Hutten 
Kinderen en kleinkinderen. 




