
Ter dankbare nagedachtenis aan 

JOH\:'\ LOOHUIS 

l.-Ch1genoo1 van Susan Oude Lansink. 

Geboren te Weerselo 18 april 1909. 
Aldaar plo1seling overleden op 27 januari 1987. 
Begraven op het parochiekerkhof van Weerselo 

31 januari d.a.v. 

Heel 1ijn leven heeft hij gewoond op zijn dier· 
bare erf aan de Deurningerstraat in Weerselo 
• en afgel1en van een kort verblij r als krijgsge· 
vang1me in Duibland in het begin van de oor· 
log · heef1 hij daar 1ijn jeugd doorgebracht en 
heeft daar ruim 45 jaar heel gelukkig geleefd 
met ziJn vrou", Lijn kinderen en latertijn kkin· 
kinderen. 
Daar heeft hij heel haru gewerkt voor LiJn gezin 
en zijn bedrijf. 
Bovendien heeft hij zich heel veel ingctet voor 
de gemeenschap · zo bekleedde hij bestuurs 
funkties in de ruilverkaveling, in de fïct~padcn· 
vereniging en toonde grote belangstelling voor 
alles "at zich op het platteland afspl'Clde, met 
een 2rote liefde voor de natuur. 
Ook' toen hij 13 jaar geleden getroffen "er1.I 
door een hartk\1aal. bleef hij ij•erig bezig in Lijn 
tuin en in het bos. 

Hij was altijd bedrijvig, geen man om stil te 
zitten. geen man om ergens over te prakkizeren. 
Hij nam het leven zoals het tot hem k\•am. En 
zo is hij ook heengegaan. midden in z'n werk, 
in een van zijn dagelijkse karneitjes. In één 
ogenblik nam de Heer hem \\cg uit dit aardse 
leven. om hem tot Zich te nemen in Zijn heer· 
lijkheid. 
Vader heeft altijd op ziJn Heer vertrouwd, was 
zeer trouw en nauwgezet in zijn geloofsleven 
en legde zijn toekomst onbevangen in Gods 
handen. 

Hij moge nu ru<ten in de volle vreugde van zijn 
Vader in de hemd. 
En \\ij verirouwen dat hij Cl'n steun en wever· 
laat /Jl blijven \oor zijn • "JOU\\. kinderen en 
kleinkinderen. die hij in grote drocln.:id achter· 
13at. 

\'oor de vele blijken van medeleven die "ij van 
l! mochten ontvangen na het plotseling overlij· 
den \'an mijn lieve man. tinze rnrgnmc vader 
en fijne opa zeggen ''ij L' hartelijk dank. 

S.~t.Ot. Loohu1s · Oude Lansink 
Kinderen en kleinkinderen. 


