
Een dankbare herinnering aan 

Petrus Josephus Louwers 
echtgenoot van 

Johanna Cornelia van Hout1 

Plet werd geboren te Valkenswaard op 1 mei 
1913. Dat is precies de dag waarop hij 
vierentwintig Jaar later trouwde, op 1 mei 
1937 Van die tijd al vestigde hij zich samen 
met zijn vrouw Anna in Bergeyk. 
Het waren aanvankelijk moeilijke omstandig
heden voor ouders om de kost te verdienen. 
De crisis en de oorlog vergden van de 
mensen een uiterste aan inspanning om in de 
eerste levensbehoeften te voorzien. Maar 
het gal ook wel voldoening. als men van het 
noodzakelijke door eigen inspanning niets te 
kort kwam. 
Zo was het voor hem zeker reden tot te
vredenheid en genoegen zijn zeven kinderen, 
twee zonen en vijl dochters, flink te zien 
uitgroeien, zelfstandig worden, hun roeping 
volgen en hun eigen gezin stichten. 
De man was graag en veel buiten. Een echte 
natuurmens. Planten en bloemen spraken 
ham aan, alsof ze een deel van hem waren. 
Ze vulden zijn dag en schaften hem veel 
geneugten. Bloemen hebben zorg nodig. En 
die gaf Plet graag aan al wat leeft. 
Al te vroeg moest hlJ zich gewonnen geven. 
Want zijn gezondheid liet hem in de steek. 
Het is een hard gelag als Je dat halfweg 
vijftig aan je zeil gaat ervaren. Zo waren zijn 
laatste levensjaren getekend door het kruis. 
Dat Is In feite een weg van overgave aan een 
lot, dat ondergang lijkt te betekenen. Maar 
geloven is blijven hopen, ook als de situatie 
er niet helemaal naar Is . 
.... 

En in dat vertrouwen ontving Piet de z1eken
zalvmg en gaf zich daarin volledig aan zijn 
Schepper weer. 
Hij stierf In het Sint Jozefziekenhuis te 
Eindhoven op maandag 9 jul i 1979. 
Donderdag nadien hebben we hem ten grave 
gedragen naar het kerkhof van Bergeyk 't Hof. 
Moge hij rusten In vrede. 

1-
Voor Uw belangste lling, betoond bij het over
lijden en de begrafenis van mijn leve man, 
onze goede vader en opa, zeggen wij U har
telijk dank. 

Anna van Houts 
kinderen en kleinkinderen 

Bergeyk, 12 Juli 1979 


