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Ter dankbare nagedachteni'> aan 

Antonius Wilhelmus Henricus 
Loo huis 

echrqenoor van 
ALEIDA EUPHE~IA BRU ..... S. 

Hij werd 19 november 1914 te Oldenzaal 
geboren. :-.:a gesterkt te zijn door het H. 
Sacrament der Zieken overleed hij plot~eling 
in het r.k. ziekenhuis re Oldenzaal op 27 de
cember 19S5. Wij hebben z[Jn lichaam op 
31 december d.a v. op het r.k. kerkhof te 
Noord -Deurningen aan de aarde IOe\er
trouwd. 

Nadat hij maandag plorsel1nq opgenomen 
werd in het ziekenhuis volgden nog hoop· 
volle kerstdagen die in de nacht na kerst 
wreed verstoord werden door het onver
wachte overl11den van mijn lieve man. onze 
zorgzame vader. schoonvader en opa. 
Hij uitte zich niet in veel woorden. maar 
zijn vrouw. kinderen en kleinkinderen heb 
ben zijn liefde en meeleven ondervonden 
en zullen zich dat heel hun leven blijven 
herinneren en er altijd dankbaar voor zijn. 
Gedurende 34 jaar heeft hiJ de functie van 
koster vervuld in de Sc. Jozefkerk te Noord
Deurningen. Hij had graag alles goed voor 
elkaar en spande 1ich daarvoor in. 

Moge God. die harten en nieren doorgrond. 
zijn deugden, die wij misschien te weinig 
gezien hebben, nu belonen door hem te 
doen aanzicren aan het hemels gastmaal. 
waar de Heer zelf rond gaat en bedient. 
W[J kunnen het ons niet voomellen. Hee 
ging allemaal zo snel. Toch vragen wij U. 
neem hem bij U op. Doe hem en on<; be
rusten in wat On\ermijdeli1k 1s Zegen hem. 
zegen ons We kunnen elkaar nier missen. 
Laat ons mer elkaar verbonden blijven tot 
over de dood heen. 

Onze Vader - Wees Gegroet 

Moge het eeuwig leven zijn deel zijn. 

Voor uw deelneming ondervonden na het 
plotseling overlijden van mijn lieve man. 
onze zorgzame vader, behuwdvader en opa. 
betuigen wij u onze oprechte dank. 

Familie Loohuis - Bruns 

Noord-Deurningen, december 1985 


