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Dankbare herinnering aan, 

Willem Louwes 

Hij werd te Veenoord geboren op 19 augustus 1914. 
Hij gaf zijn ja-woord aan Aaltje Maria Slot op 2 ok
tober 1943. Uit hun huwelijk werden een zoon en 
een dochter geboren. Willem was een losse arbeider; 
aanpakken dat wat voor handen was. Een tijd dat hij 
in de fabriek werkte, maakte hem ziek. Fabriek was 
voor hem opgesloten zijn. Zijn hele leven heeft hij 
veel en hard gewerkt. Samen met zijn Ali gaven ze . 

hun kinderen een degelijke opvoeding. Ze gaven vrij
heid, vertrouwen, maar er waren grenzen. Willem 
werd in zijn trouwen in de katholieke kerk opgeno
men en leefde zeer bewust. Hij had weinig woorden, 
maar duidelijk een eigen mening en kon zijn woord 
goed doen. Zo was hij een zorgzame, goede echtge
noot en vader, die gek was met zijn kleinkinderen en 
zij met hem. Ook in de laatste, moeilijke tijd, ging er 
niets boven opa. Negen jaar geleden kwam de eerste 
aanwijzing van dementie. Dat werd met de jaren 
erger en de laatste twee jaar, toen zijn Ali hem niet 
langer thuis kon verzorgen, is hij liefdevol verpleegd 
in "De Bleerinck". Naast de geestelijke kwam ook de 
lichamelijke aftakeling en op 8 oktober 1996 gaf hij 
toch nog vrij plotseling zijn leven terug in de hand 
van zijn Schepper. 
Willem heeft het rad van de geschiedenis niet groots 
bewogen, maar heeft Ali, zijn kinderen en zijn klein
kinderen geprobeerd gelukkig te maken en zo zijn 
geloof in God aan ons beleden. 
Wij zijn dan ook dankbaar dat hij zolang van ons was 
en nu in onze herinnering voortleeft. 
In een Eucharistieviering hebben we óp 11 oktober 
1996 afscheid genomen. Willem, papa, opa dank voor 
alles wat je voor ons was. 

"God, laat Willem Louwes, die in de doop met Christus 
gestorven en herboren is, ook verrijzen tot nieuw leven 
met Uw Zoon". (Liturgie van de overledenen). 

Voor uw medeleven in deze voor ons droeve dagen , 
danken 

A. M. Louwes-Slot 
kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkind. 


