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Waarom al dat vechten, waarom al die pijn. 
Ik wilde hier niet weg. Ik wilde bij 1ull1e blijven. 
De strijd was oneerlijk en geheel met terecht. 

Ik wilde graag verder maar verloor dit gevecht. 

FRANS LOOHUIS 
Frans Loohu1s werd geboren op 22 augustus 
1929 te Oldenzaal. Bijna 38 jaar gehuwd met 
Miep Loohuis-Wissink wijdde hij zijn leven aan 
zijn vrouw, twee kinderen en kleinkinderen. 
Hij stierf op 5 augustus 1994 te Enschede. Zijn 
lichaam is gecremeerd te Usselo. 

Sterke mensen sterven ook. 
Een genadeloze ziekte heeft hem klein gekre
gen, deze vitale man. Zes 1aar geleden door
stond hij met glans een hartoperatie. Een half 
jaar geleden een andere zware operatie. Hij 
kwam weer thuis en kon weer verder, hoewel 
hij wist dat de ziekte hem besloop. 
Hij dacht nog beter te kunnen worden, al zou 
het niet voor honderd procent zijn. 
Ondanks zijn levenslust, zijn liefde voor zijn ge
zin en kleinkinderen, heeft hij de strijd moeten 
opgeven. 
Het was alsof hij in twee lichamen woonde: het 

gezonde dat hem eigen was, het zieke dat hem 
volkomen vreemd bleef. Hij deed alsof het er 
niet was. De toekomst kon niet lang genoeg 
duren, vol plannen en ideëen als altijd 
Van zijn VUT-periode heeft hij samen met zijn 
vrouw volop genoten, zich uitgeleefd in zijn hob· 
bes: tuinieren, puzzelen, bridgen, fietsen, va· 
kanties voorbereiden. Organiseren ging hem 
goed af en veel plezier beleefde hij aan de 
bridgeclub. 
Klagen deed hij niet, ervoor beducht anderen 
tot last te zijn. De laatste tijd uitte hij elke avond 
zijn dank voor de liefde en de hulp die hij kreeg: 
'Dat jij dat allemaal kuntl' 
Soms was er een traan: eerst bij de geboorte 
van een kind en ook als wij op vakantie gingen, 
het laatst bij de bediening die hij bewust mee· 
maakte. 
Daarna werd het stil btJ hem. 
Na enkele dagen is hij rustig ingeslapen. 
Wij geven hem over aan het welkom dat God 
hem bereidde. 
Daar blijft hij voor ons bidden. 

U allen, 
die met ons hebt meegeleefd, 
danken wij hartelijk. 

Familie Loohuis-Wissink 


