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Ter dankbare herinnering 

TONNIE OUDE WANSINK 

echtgenoot van 

LIES LOOHUIS 

Hij werd geboren op 25 september 1918 te 
Saasveld en overleed onverwacht op 9 augus
tus 1986 te Oldenzaal. Op 13 augustus hiel
den we de uitvaart voor hem in de Plechelmus 
Basiliek, waarna de begrafenis volgde te 
Oldenzaal. 

Tonnie was een heel zorgzame echtgenoot en 
een fijne vader voor zijn dochter en schoon
zoon. Opgegroeid op de boerderij. werd hij 
een echte liefhebber en beschermer van de na
tuur. Hij was een opgeruimde man, altijd ge
moedelijk en vol humor en plezierig in de om
gang. Met zijn eigen handigheid wist hij mees
tal een oplossing te vinden voor praktische 
problemen en hij vond het fijn om geen nee te 
zeggen en voor je te doen wat hij kon. 
Tijdens zijn leven 1s hij verschillende keren 
ernstig ziek geweest. maar hij knokte ervoor 
om weer op te knappen en ook om weer te 
kunnen lopen. 

Kracht vond hij in zijn diepe geloof. in zijn 
devotie voor de H. Maria en vooral ook in de 
hem zo vertrouwde Hoogmis wist hij zich ver
bonden met Gods mysterie. 
De laatste jaren genoot hij samen met zijn 
vrouw van de gewone vreugde van het leven. 
Des te harder komt het aan, dat hij nu plotse· 
ling is gestorven, kort ook voordat zijn doch
ter zou gaan trouwen. 
Verdrietig, maar ook dankbaar, sluiten we ons 
aan bij zijn geloof en bidden: Heer. Uw trouw 
reikt verder dan de grenzen van de dood. Wie 
sterft. wordt opgenomen in Uw vreugde, wie 
achterblijft ontvangt de troost van de Geest. 
de weldadige warmte van mensen die het ver
driet delen. In U komen de lijnen samen. die 
levenden en doden verbinden. Wij leggen daar· 
om vertrouwvol ons leven in Uw handen. 
Want afscheid is betrekkelijk, sterven slechts 
voorlopig. vrede en vreugde een vaste belofte. 

Amen. 

Voor de vele blijken van belangstelling en uw 
meeleven na het plotseling overlijden van mijn 
inniggeliefde man. onze zorgzame vader en 
schoonvader. zeggen wij u onze hartelijke 
dank. 

A.M. Oude Wansink-Loohuis 
Diana en Frans 


