
Vrijdagmorgen j.I. was vader nog 
erg aktief. 's Middags werd hij ver
rast door de dood. Zijn laatste pel
grimstocht heeft hem, heel zeker, 
thuisgebracht bij God. 
Daar wacht hij nu op ons. 

Vader en opa, bedankt voor alles 
wat je voor ons betekend hebt. 
Je laat een enorme leegte achter. 
Moeder, kinderen en kleinkinderen. 

Voor uw belangstelling en meeleven, 
zeggen wij U hartelijk dank. 

E. H. Lodewijks-Küpers 
Kinderen en kleinkinderen 

groot was je inzet voor alles 
moge deze verder teven in ons 

' 



Dankbaar gedenken we 

JOZEF PETRUS LODEWIJKS 
echtgenoot van 

ELISABETH HENDRIKA KOPERS 

Hij werd geboren te Enschede op 
16 februari 1911. Hij overleed geheel 
onverwacht op 80-jarige leeftijd in 
zijn woning aan de Borneostraat, op 

4 oktober 1991 . 
We deden hem uitgeleide na de 

Requiemmis in de St. Jacobuskerk te 
Enschede op 8 oktober d.a.v. 

Daarna was de crematieplechtigheid 
te Usselo. 

t 
Toen we, wonend aan de Celebes

straat, als kinderen opgroeiden, had 
vader samen met moeder alle zorg 
en belangstelling voor ons. 
Altijd vond hij toch weer tijd om met 
ons bezig te zijn. We hebben daaraan 
de mooiste herinneringen. 

Vijf en veertig jaar werkte hij als 
timmerman bij hetzelfde bedrijf. 
En ook na zijn pensionering, zestien 
Jaar geleden, ging hij nog regelmatig 
naar de zaak. Dat tekende hem. 

Met moeder genoot hrj van de vrij
heid. Samen gingen ze vaak uit, naar 
de kinderen of op vakantie. 
Ook was vader druk met zijn hobbies: 
tekenen en fotograferen. leder kind 
en kleinkind gaf hij van zijn eigen 
werk. 

Hij hield van sociale kontakten: 
gewoon in de wijk, maar ook - zeker 
dertig jaar - als lid van de 
Leo-Harmonie. Ook was hij tot nu 
toe twintig jaar lang aangesloten bij 
de Katholieke Bond voor Ouderen. 

Hij was een fijne echtgenoot voor 
moeder, met wie hij in februari 
55 jaar getrouwd zou zijn geweest. 

Met elk van zijn kinderen en klein
kinderen had hij een sterke band. 
Altijd stond hij klaar om iedereen 
te helpen, hoe dan ook. 

Vader was sterk gelovig en ging 
jaarlijks - door weer en wind - naar 
de Gerardusprocessie in Overdinkel. 

Twee jaar geleden ontving hij daar 
een Erespeld vanwege zij 60e pel
~rim~ge. - In dit geloof kon hij ook, 
tien 1aar geleden, het verlies van 
dochter Els verwerken. 

z.o.z. 


