


Met veel liefde willen wij blijven denken aan 

Harry Loves 
Hendrikus Johannes 

echtgenoot van lidy Kleinmeulman 

Hij werd op 1 augustus 1918 in 
Oldenzaal geboren. 

Na een kort ziekbed is hij van ons 
heengegaan op 14 februari 1999. 

Na de uitvaartvienng in de kerk van de 
H. Maria Geboorte in Losser hebben we 

hem op het kerkhof naast de kerk 
te rusten gelegd. 

Vol vertrouwen in God en hopend op een 
weerzien met dochter Inge is hij vlak voor de 
dag (22 februari) dat wij 50 jaar getrouwd 
zouden zijn over1eden Tot het laatste toe 
hebben wij hem mogen begeleiden en vast
houden. Zijn laatste jaren werden voor hem 
(en voor ons) steeds pijnlijker. Meer dan 
eens heeft hij zelf aangegeven dat het zo 
genoeg was. Nu wij afscheid van elkaar 
moeten nemen kunnen wij met een eerlijk 
gevoel zeggen, dat zijn sterven een bevrij
ding is geworden. 

Vanwege zijn werk bij de Belastingdienst, 
zijn we via Olst en Dalfsen gaan wonen in 
Enschede. Daar is onze Inge, 2112 jaar oud, 
overleden. Haar dood was het moeilijkste 
moment in ons gezin. De wereld leek in te 
storten en ieder op eigen wijze heeft gepro
beerd dat verlies in zijn leven een plaats te 
geven. 
Zeer veel jaren is zijn gezondheid een bron 
van zorg geweest en toen het autorijden en 
fietsen niet meer ging, werd de wereld om 
hem heen beangstigend klein. Het deed 
hem veel verdriet elke keer een stukje te 
moeten inleveren. 
Het concentratiekamp heeft van hem een 
man gemaakt, die moeilijk over verdriet kon 
praten. 

In het geloof dat hem zo dierbaar is 
geweest, willen wij hem uit handen geven en 
neer leggen in de handen van God. 
Die zal nu voor hem zorgen, voor altijd. 

Voor uw meeleven en aanwezigheid bij zijn 
uitvaart en begrafenis zeggen wij u hartelijk 
dank. 
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