


t Zoals zij leefde is zij heengegaan 
eenvoudig, stil en tevreden 

Wilhelmina Gezina Lohuis - Voss 
weduwe van Johannes Gerhardus Lohuis 

Zij werd geboren te Weerselo, op 13 december 1913. Ze 
trouwde met Jan Lohuis op 19 juni 1954 en ze kregen drie 
kinderen. Haar man stierf op 18 december 1982. Zelf overleed 
ze op 6 april 2002, na voorzien te zijn van het H. Sacrament van 
de zieken. De uitvaart vond plaats op 11 april vanuit de 
St. Stephanuskerk te Borne, waarna ze werd begraven op het 

R.K. kerkhof aldaar. 

'Voor wie leeft in eenvoud, is het leven eenvoudig' 

Dit is een spreuk die op de Mariakalender stond afgedrukt op 
een van de ochtenden tijdens de laatste maanden van haar 
leven. Deze scheurkalender had jarenlang een vaste plek in haar 
huis, maar ook in haar leven. Toch was ze geen vrouw die kon 
zweren bij gezegdes of spreuken. Van deze spreuk zou ze ook 
gezegd kunnen hebben: "Er zit een kern van waarheid in". En zo 
voelde het ook die ochtend, deze regels typeerden haar leven. 

Ze was tevreden met het leven dat ze leidde, met de dingen 
die ze had, niets voor zichzelf vragend, ze gaf liever. Ze zei geen 
grote woorden, maar hield zich liever stil of beperkte zich tot een 
klein gebaar. Ze was blij met wat de natuur haar schonk, ze kon 
uren in de tuin actief zijn. Menigeen herinnert zich haar ook op 
die manier, werkend in de tuin tussen de bloemen of de 
groenten in de voor haar zo karakteris ti eke houding: 
voorovergebogen met gestrekte knieën en dit kunnen 

volhouden tot op hoge leettijd. Daar was zij intens dankbaar 
voor. 

Toch was het leven beslist niet altijd eenvoudig voor haar. 
Ook zij kreeg haar kruis te dragen. Toen haar man in 1982 
overleed, moest zij dit gemis aanvaarden. Blij was ze dat ze 
kleinkinderen kreeg, zodat ze weer kon zorgen. Moeilijker werd 
het toen de zorgen om haar zoon Gerard groter werden. Moeilijk 
was het hem te begrijpen, moeilijk was het hem te helpen, 
moei li jk was het toen hij overleed. Toch heeft ze dit overlijden 
een plaats weten te geven in haar leven, ook al was dat 
sti lzwijgend want praten over gevoelens viel haar zwaar. 

Tot voor enkele jaren terug kon ze beschikken over een 
goede gezondheid die haar in staat stelde haar leven in te 
richten zoals ze dat het liefst wilde, werkend in de tuin, 
zelfstandig haar huishouding kunnen voeren, oppassen op de 
kleinkinderen enz. De laatste jaren kwamen de beperkingen 
zowel geestel ijk als lichamelijk. Dankbaar zijn we dat we haar 
grootste wens om thuis te kunnen sterven, in haar eigen 
vertrouwde omgeving, hebben kunnen vervullen. Dankbaar zijn 
we dat we haar zolang in ons midden hebben gehad. 

Typerend is dan dat op de dag van overlijden de kalender de 
volgende tekst voert: 

'hel is gemakkelijk het jezelf moeilijk te maken, 
maar hel is veel moeilijker het jezelf gemakkelijk te maken' 

Wij zeggen u dank voor uw belangstelling en het medeleven dat 
u aan haar en aan ons getoond hebt. 

Bernadette en Herman Bruggink - Lohuis 
Jos en Ine Lohuis - Schabbink 
en kleinkinderen 


