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Ter nagedachtenis aan 

ELS LODEWIJK$ 

Zij werd 6 augustus 1950 geboren te Ensche
de.Vanaf 1959 verbleef zij te Vaals. In 1972 
verhuisde zij naar De Losser-Hof waar zij in de 
ochtend van 6 december 1981 onverwacht 
van ons is heengegaan. 
Op 9 december d.a.v. namen we in Usselo 
voorgoed afscheid van haar. 

Els was de jongste uit een gezin met vier 
kinderen, waarin zij tot haar negende jaar met 
veel 1 iefde door moeder en vader werd opge
voed en veel warmte ontving van de andere 
kinderen. Bij gebrek aan voorzieningen in 
Twente ging de kleine Els naar het verre Vaals 
waar vele mensen goed voor haar zorgden. 1 n 
1972 kwam daar verandering in: er kwam een 
plaatsje vrij op De Losser-Hof. Els zag weer 
vaker mensen die zij kende. Ze straalde als 
nooit tevoren. Els kon niet spreken met 
woorden. Ze sprak de taal van haar lichaam: 
ze nam je bij de hand. bracht je waar ze 
wezen wilde of wees wat ze hebben wou. Zó 

kwam ze overal: in de speeltuin, op het lig
kussen in de ponykar, in het schooltje, in de 
kerk, in de winkel, overal. En al werd haar 
lopen minder, ze vierde in goed humeur alle 
feesten mee. 
Els keek graag naar buiten, naar de sneeuw, de 
regen, de donkerte. Ze kon naar het gordijn 
kijken of ze er steeds iets zag. Het was háár 
verte die zij op haar wijze invulde. Het was 
háár heelal met haar speelgoedzonnetje. 
Laatst is Els nog eens thuis geweest. Voor 
haarzelf en de familie een heel feest. Nu is ze 
naar een ander " thuis" dat zich aan ons oog 
onttrekt, verder dan de verte waar Els steeds 
naar keek ....•.. 
Op Jezus' woord mogen we geloven dat Els -
na zoveel jaren door zovelen verzorgd te zijn -
thans in de hand is van de goede God die haar 
geschapen heeft en aan ons toevertrouwd. 

Lieve Els, wij vonden het fijn voor jou te 
mogen zorgen. Dank je wel en rust in vrede! 

Voor uw blijken van medeleven en belangstel
ling betuigen wij u onze oprechte dank. 

Fam. Lodewijks. 


