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In dankbare herinnering aan 

JOHANNES BERNARDUS 

LÖWENTHAL 
weduwnaar van 

PETRONELLA ALENA ASSINK 

H11 werd geboren op 5 mei 1920 
te Hengelo en overleed 

op 24 september 1994 te Hengelo. 
Na een Eucharistieviering in 

de parochiekerk van de St. Lambertus 
op 28 september d.o.v" 

hebben wij hem ter ruste gelegd op de 
R.K. begraafplaats, aldaar. 

Na een vrij kort ziekbed is pa van ons heen
gegaan. Wij bewaren zijn persoon in onze dank
bare herinnering. 
Pa was een zorgzame man die altijd voor ons 
klaar stond, want zijn gezin was hem alles. Daar 
werkte hij hard voor. Hij wilde zo graag dat het 
ons goed ging. Daarom was hij op de eerste 
plaats een man van de daad en had hij bij al zijn 
doen en laten weinig woorden nodig. Daarbij 
was hij vooral een praktisch man die voor elk 
probleem wel een oplossing vond. 
Eenvoud sierde zijn persoon. Hij stelde geen 
hoge eisen aan het leven en was met kleine din
gen tevreden. Het zien van zijn kleinkinderen, 
het speels met hen omgaan kon hem gelukkig 
maken. Hij was er trots op een stamhouder te 
hebben. 
Zijn behulpzaamheid was groot. Nooit was hem 
iets te veel en hij stond voor iedereen klaar. Hij 
vond het fijn je van dienst te kunnen zijn. 
Na het overlijden van ma ging hij niet bij de pak
ken neerzitten, maar wist zijn leven nieuwe 
inhoud te geven. Hij bleef overal voor zorgen, 
ook voor zichzelf. Klagen deed hij nooit. Uit
eindelijk wilde hij niemand tot last zijn . Daar was 
hij te bescheiden voor. Gelukkig is alles zo gelo
pen dat hij voor zichzelf kon blijven zorgen tot 
het laatst tee. 
Moge pa thans opgaan naar het hemels 
Vaderhuis om opnieuw met ma verenigd te wor
den die hij zo node moest missen. Mogen zij 
samen gelukkig zijn in het deel krijgen aan Gods 
oneindi9e Liefde. 
Ongetwijfeld blijven zij vanuit de hemel voor
sprekers voor ons die achterblijven. 

Hij ruste in vrede. 


