
Een dankbare herinnering aan een dank
baar' medemens 

TINUS W8NSING 

sinds 13 mei 1947 echtgenoot van 

Lies Loohuis 

Hij werd geboren te Lonneker op 12 no
vember 1919. Voorzien van het sacrament 
van de ziekenzalving ging hij in zijn 
woonhuis te Lonneker van ons heen op 
25 februari 1990. Na de Uitvaartdienst in 
zijn parochiekerk, toegewijd aan Maria, 
hebben we zijn lichaam ·aan de aarde 
toevertrouwd op de begraafplaats te Ol
denzaal op 28 februari d.o.v. 

Tinus was de derde in het grote gezin van 
13 kinderen , die opgroeiden in Lonneker 
in een sterke band met elkaar ; hij bleef 
nauw betrokken bij zijn familie , bij zijn 
neven en nichten , vooral was hij de 
trouwe bezoeker van zijn moeder. 
In 1947 trouwde hij met Lies Lo~huis ; ze 
vormden een gelukkige twee-eenheid , el
kaar tot steun en vreugde. Veel tegen
vallers moest hij in zijn leve(! inkasseren: 
de moeilijke periode in 1940 bij de Greb
beberg en daarna in het concentratie
kamp ; hij kreeg ziekte, longaandoening, 
ernstige verbranding , maar gelukkig her
stelde hij telkens weer voor 100 pCt. 

Hij werd jachtopziener in 1953 en kwam 
lrnrt doarna te wonen in Gods prachtige 
natuur. Hij genoot van de planten, de 
dieren en het bos ; veel heeft hij aange
plant en opgebouwd, met bijzondere 
nauw:rnurigheid en pl ichtsget,ouw, want 
zijn werk was zijn hobby ; zijn levens
devies luidde: 
" Als je iets doet, moet je het goed doen". 
Hij had veel vrienden , dichtbij en verder
weg, voor wie hij spontaan en gastvrij 
zich inzette, want hij dacht eerst aan 
anderen , als een eenvoudig mens, op de 
achtergrond een levend geloof heeft hem 
altijd bezield , een geloof in God, dat 
richting gaf aan heel zijn leven en dat hij 
trouw met zijn medechristenen vierde in 
het kerkgebouw, met name in de Eucha
ristie. Dat geloof was een grote steun in 
zijn ernstige ziekteperiode. Dankbaar was 
hij voor de goede zorgen van Lies, van 
2:ijn familie en van vele anderen ; dankbaar, 
dat hij thuis verpleegd kon worden , maar 
ook dat hij zich kon overgeven vol ver
trouwen aan het nieuwe leven bij God, 
waarin hij zo diep geloofde. Mogen we 
hem in vrede daaraan toevertrouwen. 

Voor uw medeleven tijdens zijn ziekte en 
na het overlijden dank ik u van harte. 

Lies Wensing-Loohuis 


