
In de vrede van Christus is van ons 
heengegaan 

JOOP LOOHUIS 
echtgenoot van 

JOPIE VAN TOEN 

HU werd geboren te Oldenzaal op 4 sept. 
1930. Hij is plotseling overleden te Olden
zaal op 1 november 1980. nog voorzien van 
de H. Zalving. Tijdens de gezongen Eucha
ristieviering in de parochiekerk van de 
H. Antonius van Padua hebben wij op 
5 november d.a.v. afscheid van hem geno
men, waarna de begrafenis volgde op de 

Algemene Begraafplaats te Oldenzaal. 

Daags vóór Allerzielendag is hij onverwacht 
overleden. Zijn dood heeft ons overrompeld. 
Hij kon geen woord meer uitbrengen. Na 
een arbeidzaam leven heeft God hem op 
50-jarige leeftijd tot Zich geroepen. 
Joop was een eenvoudig man. heel zorg
zaam voor mij en onze kinderen. Hij stond 
altijd voor iedereen klaar. BU de dood van 
zijn en mijn vader heeft hij alles zo goed 
mogelijk geregeld en hij toonde hoe het 
hem ter harte ging. Hij besteedde alle 
aandacht aan de nabestaanden. Onze oma's 
zijn hem daar bijzonder dankbaar voor. 
Ook zijn trouw en eerlijkheid zullen wij 
dankbaar blijven gedenken. Je kon op hem 
rekenen en hij gaf ieder het zijne. 

Hij is ons voorgegaan in 't geloof en het ge
bed. Hij ging trouw naar de vroegmis op 
zon- en feestdagen. Steeds stak hij bij 
Maria een kaarsje op om haar hulp en bij
stand te vragen voor zichzelf en voor ons. 
In ons hart is de pijn om zijn vroegtijdig 
heengaan, maar wij durven hem vol ver
trouwen over te geven aan God. Hij zal 
hem genadig ontvangen en hem laten de· 
len in de verrijzenis van zijn Zoon Jezus. 
Moge hij voortleven in de vreugde van de 
Heer. 

Voor uw medeleven vooral bij het over
lijden van mijn geliefde man en onze zorg
zame vader. zeggen wij U allen onze har
telijke dank. 

J. A. M. LOOHUIS-VAN TOEN 
Antonie. Nico en Trudie 

Oldenzaal. november 1980 
Burg. Wallerstraat 14 


