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~let droefheid in on~ hart. maar 'ooral ook mt!t 
grote dankbaarheid hebben wij op 22 februan 
afscheid moeten nemen van mijn lieve man. zorg-

zame vader en trotse opa. 

Lowie Alards 

Hij werd geboren op 16 december 1926 te Horst. 
ln bijzijn van zijn vrouw, kinderen en kleinkinde
ren is hij op 80 jarige leeftijd overleden in het óe
kenhuis te Enschede. ~a de Uit,aartplechtigheid 
in de H. Maria Geboortekerk te Losser hebben ''IJ 
hem ter ruste gelegd op het R.K. kerkhof aldaar. 

Onze herinnering 

Een lege plek, een groot gemis 
Eenfijne herinnering is al wat er is, 
Waar ben je nu. vraag ik me af 
Ik voelnog de liefde die jij mij gaf 

Jou te J..ermen vond ik fijn 
Je los te laten dat doet pijn 
Ik ;al je miççen in dit le~·en 
En a/rijd om je blijl'en geven 

Hij werd geboren als jongste kind uit een gezin van 
17 kinderen. ~a het \Olgen \an de land- en tuin
bouwschool werd uitemdelijk zijn roeping doua
nebeambte. waar htj 10 jaar met plezier werkte. In 
1957 trouwde hij met Mien \\'eijs. Uit dit huwelijk 
werden 3 kinderen geboren. In 1967 verhuisde het 
gezin Yan Zuid-Limburg naar Hoog' liet. Hier kreeg 
hij een nieuwe uitdaging als belastingcontroleur. 
Naast zijn werk had hij ve le hobby's, o.a. zijn ka
naries, vissen samen met zijn zoon, biljarten, brid
gen en tuinieren. Het gezin werd compleet door de 
komst van 5 kleinkinderen, waar hij een lieve Opa 
voor was. Na 35 jaar in het Westen te hebben ge
woond vcrhuisden ze naar Losser, waar ze naast 
hun oudste dochter gingen ''onen. Ze voelden zich 
gelijk thuis hier in Losser. Hij was lid van de plaat
selijke YO!kstuim·crcmging. KOO. senioren biljart
vereniging, en de Soos "Het Krijtje". 
Begin dit jaar hebben ze samen met familie en 
, ·rienden nog hun 50 jarig huwelijk ge' ierd. 
Hoewel we wisten dat hij ziek was kwam zijn heen
gaan toch onverwacht. 

We ;uilen je missen, wat blijji is de herinnering! 

Voor het medeleven en Uw aanwezigheid bij zijn 
Dirvaartplechtigheid en Begrafenis zijn wij U erg 
dankbaar. U\\ steun doet ons erg goed. 

Mien Alards-Weijs 
K.indert!n en kleinkinderen 


