
5ltoeáer zijn is alks geven 
t:<1rgt11, fijáen, {iefáe en lévtn. 

!Moeáer zijn is alks áeiw11 
alu.s . .. en tevre.áen st.eroen. 

In ons hart zal altijd blijven voortleven 

Annie Löwik - Weerink 
weduwe van 

HENDRIK LÖWIK 

Ons ma is op 19 oktober 1917 te Geesteren geboren. 
Haar moeder overleed toen zij een jaar oud was. Liefdevol 

werd zij opgevoed bij een broer van haar vader. Ma is -
gesterkt door het H. Sacrament der Zieken en in het bijzijn 
van alle kinderen - overleden op dinsdag 20 januari 2004 in 

"Huize Friso• te Almelo. Op zaterdag 24 januari d.o. v. 
is ma te ruste gelegd op het R. -K. Kerl<hof, 

Kerkhofsweg 1 te Almelo. 

Komend uit een groot gezin, groeide ma in Almelo op met 
drie zussen en een broer. Op 4 juli 1942 trouwde zij met 
pa. Zij vestigden zich in Almelo. Samen kregen zij zes 
kinderen: Lenie, Joke, Ria, Henk, Jeannette en Jan. 
Belangrijk voor haar waren haar kinderen en de "zaak'. De 
kinderen had ze het liefst de hele dag om zich heen. Op 31 
januari 1986 overlee<l pa en tot op de dag van haar 

overlijden had ze hier nog veel verdriet van. Ze had het dan 
ook vaak over hem. Ze miste hem zo. Ook had ze veel 
verdriet van het overlijden van haar schoonzoon Herman in 
1989. Met "alleen zijn" had ze moeite. Dit was dan ook de 
reden, waarom zij naast haar dochter Ria ging wonen aan 
de Ootmarsumsestraat. Zij woonde hier heel graag. Omdat 
haar gezondheid in toenemende mate achteruit ging 
verhuisde ze in 1995 naar een aanleunwoning in Groot 
Bokhove te Almelo. Ondanks haar matige gestel was 
iedereen altijd van harte welkom. Met haar buren had ze 
leuke en gezellige contacten. Doordat haar lichamelijke 
conditie sterk verslechterde was opname in "Huize Friso' te 
Almelo onvermijdelijk. Uiteindelijk bleek dit haar 
"eindstation' te zijn. Haar verstand en geheugen hebben 
haar nooit in de steek gelaten. Een bijzondere gave van ma 
was, dat zij zich veel tot in detail kon herinneren. Ma was 
een hartelijke en lieve vrouw met oprechte belangstelling 
voor iedereen. Ze was zeer trots op haar kinderen, 
kleinkinderen en achterkleinkinderen. 

Ma bedankt voor alle mooie jaren, we blijven je herinneren 
als een bijzondere vrouw. Wij zijn trots op je. 

Wij bedanken u oprecht voor uw belangstelling tijdens 
ziekte en na het overlijden van ons ma. 

Almelo, 24 januari 2004 

kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkinderen 




