
Hendrikus Hermannus Johannes 
Loohuis 

echtgenoot van 

Geziena Maria Maatman Oonk 

Hij werd geboren 13 februari 1909 te Losser. 
Hij overleed thuis te Lemselo (Weerselo) 31 mei 1990 

op de leeftijd van 81 jaar. Na de eucharistieviering 
in de Emmauskerk te Oldenzaal hebben we zijn 

lichaam te rusten gelegd op de R.K. begraafplaats, 
Hengelosestraat te Oldenzaal. 

We gedenken Pa als een man met wie het goed leven 
was. Hij stond altijd voor ons klaar en het was hem 
nooit te veel. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat 
was hij bezig met zijn werk bij Gelderman en op het land. 
De tuin was zijn lust en zijn leven, hele dagen was hij 
buiten. Vele mensen kwamen graag bij hem aardappelen 
of eieren kopen en vooral om een praatje te maken. 

Velen kennen Pa als Bakker's Hendrik, die graag met 
en onder de mensen was. 

Een geliefd mens, die 's zondags genoot van zijn geliefde 
sport "klootscheetn". er was geen belangrijke wedstrijd 
of hij was er bij. 
Tot vorig jaar deed hij mee en vele bekers 
waren zijn grote trots. 
Ons, zijn kinderen en kleinkinderen, heeft hij heel 
enthousiast, zijn vreugde aan dit spel overgedragen. 

Maar vooral was hij hartelijk en gezellig voor de 
kinderen en de kleinkinderen. 
Heel attent was hij voor ons, en hij bracht graag 
met de wekelijkse boodschappen een bloemetje voor 
moeder mee. 

Tot op het laatste moment wilde hij leven, ook al 
besefte hij als een diep gelovig mens, dat zijn 
lichaam weer in de aarde zou terugkeren. 

Thuis, heel rustig en tevreden, is hij in zijn 
slaap, toch nog onverwacht, van ons heengegaan. 

Gelukkig is de man 
die leven mag met God. 
Je handen zullen werken 
je land zal vruchten dragen, 
genoeg om van te leven. 
Het zal je meer dan goed gaan. 
Ontvang voor heel je leven 
de vrede van Gods huis 
en wees vruchtbaar en 
gezegend in je kinderen. 

Onze Vader-Wees gegroet 

Voor Uw medeleven tijdens de ziekte en na 
het overlijden van mijn man, onze vader 
en opa, zijn wij U erg dankbaar, 

Weerselo, juni 1990. 

G.M. Loohuis-Maatman Oonk 
kinderen en kleinkinderen. 




