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Wij hebben onze moeder niet verloren 

daarvoor gaf ze ons teveel. 
Wat zij ons zei, dat blijven we horen 

van wat wij zijn is zij ons deel. 

In liefdevolle hcnnnt•r ing gedenken wij onze 
moeder, oma en o,·ergrootmo.-dcr 

.Anna Gcsina Loves-Abel 

Z ij was sinds 1983 weduwe ,-an 
Johannes Henderikus Lm·es 

Z ij werd geb o ren op 5 februar i 1920 te 
Schoonebeek - zij overleed op 8 december 2007 
te F. nsched e. 

De eerste jaren n n hun huwelijk woonden zij in 
D reme, haar man was rurfsreker. Toen dar re zwaar 
Yoor hem werd ve rhuisden zij naar F.nschede en 
ging hij werken i<1 de re>. rid. Helaas overleed hij 
in 1983. ,\lleen moes t :~.e 'erder met haar 
6 kinderen. Van naturç " . lS zij een sterke ,· rouw. 
Z ij vcrzorgde ha:;.r g~·,ifl, naar handen kenden ge<·n 
rust, haar ogen ;:agcn wat gc:át·n moest worden, 
haar oren J.oo r,Jc wat gehoord moe;t woroJcn. 

Zij was een wijze \ ' toU\\, ze wist zich te schikken, 
maar was niet a fhankelij k. Graag ging ze haar 
e igen gang en genoot ' 'an de natuur op zijn 
rij d. \ 'oor haar kinderen was z ij de zorgzame 
moeder en hielp hen om een goede weg in het 
leven te Yinden. \ 'oor haar klein kinderen \\'as 
zij een lien· oma en ook de ach terkleinkinderen 
slom zij in haar hart . 
Zij werd, zoals zo Yelen om haar heen, get roffen 
door de nmrwerkramp. Haar huis en haar hde 
hebben en houden werd ,·an haar afgenomen. 
TTulp wilde ze niet, maar ze kwam er ook niet 
d oorheen. Ze ging in de Beethm·en wonen. 
l ie t was voor haar heel moe iliJk wen 13ennie 
ziek werd en na drie maanden stierf. Dat mocht 
toch nie t, zij was toch aan de beurt! Helaa~ 
houdt he t leven en de dood hier niet altijd 
r<:k.-ning mee. De laatste tijd kreeg ze liefde\·olle 
,-erzorging in l\riëns Zorgpalet, lo ka tie 
Roombeek. Het viel haar zwaar om haa r leven 
uit handen te moeten geven . O mringd door 
haar kinderen en voor7.ien Yan het H. Sacramtnt 
der Z ieken hee ft 7. ij a fscheid Yan he t leven 
genomen . Moge zij nu zijn bij haar man. haar 
7.0on Bennie en allen die zij hier heeft lief,;ehad. 

:--.leem deze tekst mee als een herinne r;.1g aan 
onze moeder, oma en overgr' >otrnvo.:cler. 

Ki nderen, klein- en achcerkleiakinderen Lo,·es. 


