
Sterven is 
je hand uitsteken 
naar God en weten dat 
Zijn hand klaar staat 
om je op te vangen. 



Ter dankbare herinnering aan 

Johannes Gerhardus 

Löwik 

weduwnaar van 

EVADIENA ALEIDA POTS 

Hij werd geboren te Almelo op 14 maart 1913 
en overleed, gesterkt door het sacrament van de 
zieken op 29 juni 1997, eveneens te Almelo. 
Na de afscheidsviering in de St. Christoffelkerk 
op 4 juli werd zijn lichaam gecremeerd. 

Heel vredig en rustig is Jan ingeslapen. Hij wist 
dat zijn einde naderde en had er vrede mee: het 
was mooi geweest. 
Jan heeft een lang en goed leven gehad, vele 
jaren samen met zijn vrouw Dien. 
Hij werkte hard en secuur als onderhoudsmon
teur in een confectieatelier. 
Jan was iemand die heel graag kontakt had met 
mensen. Hij hield van gezelligheid, maakte graag 
een /raatje. Hij ging met plezier op visite en 
von het fijn als anderen bij hem op bezoek kwa
men. Vooral voor zijn schoonzusters was zijn 
huis echt een thuis. 

Hij heeft heel wat mee moeten maken aan ernsti
ge ziektes, waarbij hij trouw en liefdevol verzorgd 
werd door zijn vrouw en hij er iedere keer toch 
weer bovenop kwam. 
Jan had zijn hobby's: hij werkte met veel liefde 
en plezier in zijn tuin, verzamelde postzegels en 
schilderde graag. 
Ruim twee jaar geleden overleed heel plotseling 
zijn vrouw. Dat was voor hem een hele zware 
slag, maar hij wist de draad toch weer op te pak
ken. 
Hij sloot zich niet op, maar bleef kontakt zoe
ken. Hij kon zichzelf goed redden en had maar 
weinig hulp nodig. 
Twee keer ging hij naar Lourdes om steun en 
kracht te vinden bij Maria. Van deze reizen heeft 
hij genoten. 
Na een korte ziekte is aan dit rijke leven nu een 
einde gekomen. Wij zijn blij dat hem een lang 
ziekbed bespaard is gebleven. 
Wij mogen geloven dat hij nu voor altijd geluk
kig is bij God. 
Moge hij rusten in vrede. 

Voor uw meeleven en belangstelling danken wij 
u allen oprecht. 

4 juli 1997, Almelo 

Familie Löwik 
Familie Pots 


