
'Einscfifá{en lür{en, wenn man müde isf, 
undeine !'.ast (allen fássen lür{en, 

die man fánr;e 3efragen fiat, 
las isf eine wundér6are Sache. 
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Voetstappen 

Ik droomde eens en zie 
ik liep aan het strand bij lage tij. 

Ik was daar niet alleen, 
want ook de Heer liep aan mijn zij! 

We liepen saam het leven door 
en lieten in het zand 

een spoor van stappen; twee aan twee, 
de Heer liep aan mijn hand. 

Ik stopte en keek achter mij, 
en zag mijn levensloop, 

in tijden van geluk en vreugd, 
van diepe smart en hoop. 

Maar als ik goed het spoor bekeek, 
zag ik langs heel de baan, 

daar waar het moeilijk was, 
maar één paar stappen staan. 

Ik zei toen: "Heer, waarom dan toch? 
Juist toen ik u nodig had, 

juist toen ik zelf geen uitkomst zag, 
op 't zwaarste deel van 't pad ..... .. " 

De Heer keek toen vol liefde mij aan 
en antwoordde op mijn vragen . 

"Mijn lieve kind, toen het moeilijk was, 
toen heb ik jou gedragen!" 

t 
Een liefdevolle herinnering aan 

Agnes Lohuis - Wolken 

weduwe van 
Bennie Lohuis 

* 23 januari 1939 t 28 september 2012 

Op 4 oktober hebben we definitief afscheid van haar genomen met een 
Eucharisitieviering in de H. Jozefkerk te Noord Deurningen, waarna we 
haar bij pa en Monique op het parochiële kerkhof te ruste hebben gelegd. 

Ma werd in 1939 geboren in GroB BerBen/Duitsland als oudste van vier 
kinderen. Ze trouwde met pa in 1971 en gingen toen wonen op de boerderij 
aan de Epmanweg 15 te Noord Deurningen. Uit dit huwelijk werden drie 
kinderen geboren: Petra, Monique en Martin. 

Pa overleed al vroeg en jaren daarna overleed haar dochter Monique. Daar 
heeft ze heel veel verdriet van gehad. • 

Ma was dol op haar kleinkinderen, die waren haar grootste hobby. Ma had 
nog een hobby waar ze erg druk mee was. Dat was de soos. Ze had daarbij 
veel plezier in het omgaan met oudere mensen. Zo was ze, ze stond altijd 
klaar voor iedereen. 

Lieve ma en oma, bedankt voor alles. 
Je blijft in onze gedachten. 

Rust zacht bij Pa en Monique 

Wij danken u voor uw medeleven. 
Petra en Richard, Martin en Elles, 

Milan, Luna, Tim, Dirk 


