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Met veel liefde willen we blijven denken aan 

Jan Loohuis 

echtgenoot van 

Ellie Loohuis-Wijering 

Geboren op 21 juli 1942 
Overleden op 25 maart 1997 

Een boom is gevallen. 
" Veel te jong moest nij ons verlaten. 

H11 had nog zoveel plannen, wilde nog zoveel 
doen. 

Jan wa~ een markante Eersoonlijkheid. Altijd 
aanwezig, of het nu om z n werk ging, thuis of 
op een van de plekken waar hij graag vertoefde 
Jan was er altijd, daar kon niemand om heen. ' 
Pa was een levensgenieter. Hij kon genieten 
van zijn werk, overdag in dienst van het bedrijf, 
's avonds en in de weekeinden tijdens een 
'putje' voor familie en vrienden. 
fl.:1.aar zijn gezin ~.tond altijd voorop. Hij was in 
z11n element als hij de armen uit de mouwen kon 
sr.eken voor z'n dochters. ,Hij kon trots zijn op 
Zijn werk. Pa genoot als iedereen 'thuis' was 
gezellig bij elkaar. Op vakantie gaan met z'n 
gez.in of familie deed hij ook graag. 

Jan was ook erg betrokken bij andere zaken in 
het leven. KVV Cosser was hem zeer dierbaar. 
V~le jaren was hij lid vari de technische com
missie en een graag geziene gast op het voet
balveld. Ook de vaKbOnd betelcende veel voor 
hem. Vele jaren was hijvoorzitter van de Bouw
en Houtbond van de FNV. Om op te komen voor 
de gewone mensen. Jan was ook een man van 
gezelligheid. Samen met anderen een glas bier 
of een borrel drinken, daar was hi!' altijá voor in. 
De boom bloeide en groeide. To het moment 
aan het einde van 1995 toen Jan ziek werd. De 
ziekte was f:eer ernstig, maar, zoals de dokters 
hem voorhielden, nief ongeneeslijk. Hij vocht 
voor alles wat hij waard was, en meer. Met een 
onvoorstel~are l<racht knokte hij zich door deze 
zware penode heen. Hij bleef optimistisch en 
daardoor een grote steun voor ons. Ook toen 
het schokkenáe bericht kwam, dat de z.iekte 
weer terug was en dat hij niet meer beter zou 
v,:orden, gaf hij niet op. Zolang als het ging bleef 
hij doorgaan met werken en mensen ontmoe
ten. Zelfs in de laatste weken van z'n leven 
wilde hij niet van opgeven weten. H" knokte met 
een inzet en karakter zoals hij dat z n hele leven 
gehad. heeft. Het heeft niet mogen baten. De 
5oom 1s gevallen. 
Jan, pa, bedankt voor je liefde, zorg en inzet 
We zullen je nooit vergeten. · 

Iedereen die met ons heeft meegeleefd tijdens de ziekte van 
Jan en in deze dagen van afscheid willen wij heel hartelijk 
bedanken. Ellle 

Renate en Bert 
Simone en Mark 
Chantal en Martin 


