
Met veel liefde wiilen wij 
blijven denken aan 

Wilhelmina Hendrika Loohuis. 
Zij werd geboren op 15 december 1910 
te Weerselo. Gesterkt door het sacra
ment van de zieken is zij in alle rust 
gestorven op 14 november 1990. 
Na de Eucharistieviering in de parochie
kerk van de H. Maria Geboorte te Los
ser op 19 november, hebben wij haar te 
rusten gelegd in het graf van haar man 

Johannes Lambertus Snippert, 
met wie zij van 1935 tot april 1989 
zeer gelukkig getrouwd is geweest. 

Meer dan twee jaar geleden heeft zij het 
sacrament van de ziekenzalving ont
vangen. Haar toestand was toen zeer 
ernstig. Wij zouden het bijna een won
der willen noemen dat zij met haar 
zwakke gezondheid zich weer helemaal 
herstelde, zodat zij tot het laatst toe 
zorg kon dragen voor haar man . Haar 
sterk karakter en rotsvast geloof heb
ben haar de kracht gegeven om de 
laatste twee jaar van haar leven zo 
overtuigend te beleven. Als een on 
vergetelijke afsluiting ging ze in de 
zomer van 1990 voor het laatst naar 
Lourdes. Daar kocht ze de kaars die 
zou moeten branden bij haar uitvaart. 

Thuis gekomen zag zij zelf en iedereen 
om haar heen dat het niet meer ging. 
Maar het einde was voor haar geen 
noodlot. .Ik ben zo gelukkig", waren 
enige van haar laatste woorden. 
Woorden zullen ons tekort schieten om 
de herinnering aan haar onder woor
den te kunnen brengen, maar ieder van 
ons zal in zijn hart haar niet kunnen 
vergeten. Deze dappere vrouw die in 
stilte meer geleden moet hebben dan 
ze liet blijken. 
Het geluk van haar laatste dagen zal 
ons de kracht geven dit verlies te ver
werken en wij hopen dat het vele goe
de van haar leven, niet zal sterven 
maar zichtbaar moge worden in allen 
die zij nalaat, haar kinderen met hun 
gezinnen en de vele goede mensen 
om haar heen. 
Zij moge rusten in vrede. 

Evenals bij vader zijn wij opnieuw ge
troffen door zoveel medeleven en be
langstelling. Wij hebben veel steun ge
put uit al die warme woorden tijdens 
uw aanwezigheid bij de uitvaart en be
grafenis. 
Ook uw schriftelijke blijken van mee
leven hebben wij erg gewaardeerd. 
Hartelijk dank voor zoveel steun. 

Kinderen en kleinkinderen 


