
t 
TER VROllE GEDACHTE'i!S ~\'.\' 

HENDRIK JOZEF LOOHUIS, 
c:tbOrt>n te ~ttf'l'lf'lo Il Kanrt t ·1.:"" 

en •au 

JOHANNA MARIA WISSINK, 
grboren te Fleringeri 5 De«-mbtr 1926; 

bcid1·n W(•rt.lt:n ze te Fleringen. op eeu Zondagavond, clr 
3hto Augustus 1952, do eerste dog vau de eerste ll. MiHie, 
door een uoo<llottig ongeval gt:t.rofftn ; voorzien van hft 
H. Oh1· ... el il hij ter plaat~ VHD bet ongtluk O\.·erledent zij 
enkele urtn later in het lt-.K. Zidi.rnhuia te Almelo. Hun 
liC'ha.w.ea wndtu ter nute gelcgtl op btt R.K. Ke.rlbof te 
Tlerinir;cn ·\ Septembu 1952, "'·aar 1ij do ,·erriji:en.U af· 
wacbteo. 

In de Jmgd nn hnn 1.-en, 'ol bhjd• iedachtt-n aan 
t-f"D z.ouuigt torknm~t ... kwam onvcrwu·bt tn plotseling J~ 
Heer en rif'p beo hddrn tot de (•f"Uwig1t J1ruiloft van het 
Ln111. waar huu menSE"lijl.c liefde 7.it·h nu eeuwig uih iut 
in de omneerlijke liefde vun de onciudig(' God, Hun plan
neo, hun ,..·erwochtingcn, hun Hefde "'"crden ineens ver· 
\•uld. uid. tilurch, maar helllch, niu gebnkkig, maar vul· 
maakt, niet men1elijh:. maar G-oddelijk. Hoe oooaspeurl\jk 
zijn God. ~cgcn : '~ mensen plaw.tt·u ?ijn dikwijls niet Zljn 
plUllllf"D· 

Il oe moeilijk voor ons "'er,tand eo hoe %.Waar "'Oor 010• 

hort dit alle• ook io, toch bidde.D "·e io kinderlijke dtt· 
moed 1 .,V•dt"r, Uw \'ÇiJ ge!tchiede op aarde, zoals Î4 de 
bem•l I" 

\rprUC•U"-ttld. dat tij ttedJ gebf'tl s.-lulc:kig z:ijo, blijft 
On7e lieflf" hhlJPn voor hun zie)uu•l, ttrwijl we trOOht tD 
&terkte t(itken in bet woord der lt. Sf·hrift : "Zalig de zid, 
die dfl Ht•rr vreest. Naar wie ziet bij uit en wie is 1ijn 
steun? ne O(C('rl tle9 Heren fUl'llt>O op wie Hem beminnen . 
Hij i1 ec:n marhtig schild en een attrl.e &tut, ... f'HI 

c;fru.n bij ~truiL..elt-n eo een hulp Lij \.Ullt·n. f-lij verkwîkt 
de iiel en ,·ulirht de ogen. Hij eC'heokt heil en le\""en tu 
zegen." (Ecdl. 3{, 17 - ~O) 

On.ze Vader - ~~eet Ge~roet. 
Mo~ea. zij ruiten io v-redt'. 

Druldtrrij Deul<c,.., Almtl<>. 


