


Een dankbare herinnering aan 

Annie Lohuis-Mensink 
echtgenote van Herman Lohuis 

Ze werd geboren op 21 juli 1931 te Fleringen. Op 
4 maart is ze overleden na voorzien te zijn van het 
Heilig Sacrament der Zieken. Na de plechtig 
gezongen uitvaart in de St. Stephanuskerk op 
zaterdag 8 maart 2003 hebben wij haar te ruste 

gelegd op het R.K. Kerkhof te Hertme. 

Ma kwam uit een groot gezin. Tot haar trouwdag 
hielp ze haar ouders met de huishouding. Ze 
leerde Pa kennen en op 13 januari 1962 trouwde 
ze met hem. Ze kwamen te wonen in het 
ouderlijke huis waar ook opa, oma en twee broers 
en een zus woonden. Ma en Pa hadden een heel 
gelukkig huwelijk waaruit zes kinderen zijn 
geboren. De zorg voor haar gezin en ouders hield 
haar dag en nacht bezig. Ze verzorgde met veel 
liefde de dieren op de boerderij en de bloemen in 
haar tuin. 
Ma genoot het meest wanneer zij kinderen en 
kleinkinderen om haar heen had. Als je was 
geweest en weg wilde gaan vroeg ze altijd: 

"Wanneer kom je weer?" Daar keek ze dan al weer 
naar uit. Ze kon ook erg genieten van spelletjes en 
kaarten. Toen ze ziek begon te worden en ze 
steeds meer in moest leveren kon ze dat maar 
moeilijk accepteren. De periodes dat ze thuis kon 
zijn werden steeds korter. Door de liefdevolle 
verzorging van Pa en Jan kon ze zolang mogelijk 
thuis blijven. Haar pijn en lijden is voorbij. Ma die 
zo gelovig was, mag nu verenigd met haar zoontje 
Herman voor altijd gelukkig zijn in de hemel. 
Daar zullen zij samen zorgen, voor ons die 
achterblijven. 

Lieve vrouw, ma en oma bedankt voor alles wat je 
voor ons hebt gedaan en betekend. Je zult altijd in 
ons hart voortleven. 

Voor uw blijken van medeleven en belangstelling 
tijdens de ziekte en overlijden van mijn lieve 
vrouw, onze moeder en oma, zeggen wij U 
oprecht dank. 

Herman Lohuis 
Kinderen en kleinkinderen 

Hertme 8 maart 2003 
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