
Eens zal ik voor u staan 
aan 't einde van mijn dagen 
en voor mij zal dan zijn uw goddelijke balans 
Het antwoord Is er dan op al mijn wilde vragen 
voltooid is het recept van m'n zoete levensdagen. 

Uit: gebed in de apotheek. 



In dankbare herinnering aan 

Willem Hendrik Lössbroek 

echtgenoot van 
Maria Euphemia Johanna Schepers 

Hij werd geboren op 20 februari 1912 te Olden
zaal. Na een welbesteed leven is hij, voorzien 
van het Heilig Sacrament der Zieken op 11 
maart 1996 thuis overleden. Na de Uitvaart
dienst in zijn parochiekerk hebben we zijn 
lichaam te ruste gelegd op de begraafplaats 
te Oldenzaal op vrijdag 15 maart 1996. 

Wij herinneren ons vader en opa als een fiere 
en zorgzame man. Naast een sterke wil had hij 
altijd een goed humeur. Hij ging vaak zingend 
door het huis, waardoor er altijd een vrolijke 
sfeer in huis was. Hoewel hij zelf in zijn vroege 
jeugd het gezinsleven moest missen door het 
voortijdige verlies van zijn moeder, was zijn ei
gen gezin voor hem het hoogste goed naast 
zijn rotsvaste geloofsovertuiging. 
Zijn hele leven stond in het teken van zorg voor 
de medemens. Vanaf de schooltijd tot aan zijn 
pensionering werkte hij in de Apotheek en ver
zorgde hij de geneesmiddelen voor de zieken 
in en rondom Oldenzaal. 
Ook in zijn spaarzame vrije tijd organiseerde 

hij allerlei zaken in de kerk en vroegere arbeids
beweging. 
Hij was jarenlang als kerkmeester betrokken bij 
de parochie Maria Tenhemelopneming en bij 
de bedevaarten naar Kevelaer. 

Hij heeft een gelukkig leven met zijn vrouw 
Marie en kinderen gekend dat zonder ziekte 
bijna 60 jaar heeft mogen duren. 
Wij herinneren hem dan ook an liefde als een 
zorgzame leermeester, die ons de juiste weg 
wees. Zijn liefste wens is uitgekomen om rus
tig in te slapen in het huis waar hij zich geluk
kig voelde. 

Wij nemen afscheid van hem met een van zijn 
laatste spreuken: 

"Wakker worden hoeft niet meer, 
nu slaap ik eeuwig bij de Heer. • 

Voor de vele blijken van belangstelling onder
vonden na het overlijden van mijn lieve man, 
onze vader, opa en overgrootvader, zeggen wij 
u onze hartelijke dank. 

M.E.J . Löss broek-Schepers 
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen 


