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Ter gedachtenis aan 

WILLEM JOZEF LOVES 
echtgenoot van 

GERHARDA WILLEMINA JOHANNA MONNINK 

geboren 15 maart 1905 te Hengelo Ov. 
overleden 16 mei 1989 te Delden 

Wim Loves :zal 111 onze herinnering voort!even als een 
zorgzame echtgenoot, vader en grootvader, als een 
sociaal sterk bewogen man en als een diep gelovige en 
godsdienstige man. Zijn vrouw kon verklaren: 'WIJ heb
ben samen een lang en mooi leven gehad", maar deze 
levensgang ging niet altijd over rozen. Wim heeft de 
laatste twintig jaar van ziJn leven veel met piJn en ziektes 
te maken gehad. Hij was een goede vader voor zijn 
kinderen, getuige de nauwe band met hen, die tot het 
laatste is gebleven. Voor zijn kleinkinderen was hij een 
echte opa. altijd opgewekt en vrolijk. alt1Jd blij met hun 
komst en vol bezorgdheid om hun welzijn. 
In z:jn goede Jaren werkte hij op een groot bedrijf 1n 
Hengelo op de personeelsafdeling, sector sociale. zorg, 
waar hij veel zorg aan de dag legde voor het welz11n van 
'ziJn' mensen. 

Daarnaast deed hij veel vrijwilligerswerk als aktief lid van 
het armbestuur in de St. Vincentius-veren1g1ng van de 
Ludgerus-parochie, in de plaatselijke reclassering, 
Ariêns-verenig1ng, het medisch opvoedkundig bureau, 
het koningin Emma-londs en het koningin Wilhelmina· 
fonds. 
Dit alles werd mede-gevoed door Zijn godsd1ensllge 
aard, zijn kerkgebondenheid en zijn diep geloof. 
Lang voordat het einde van zijn leven in zicht kwam, 
begon hij alles al te regelen voor dit afscheid. Enkele 
dagen voor zijn overlijden nam hiJ afscheid van z1Jn 
kinderen en kleinkinderen. Daarbij was h1J ook vol lof 
voor het personeel van het verzorgingshuis St Jozef te 
Delden waar hij de laatste t.vee en een half jaar door· 
bracht, samen met zijn echtgenote, en waar hij, naar 
eigen zeggen, uitstekend verzorgd werd. 
Wij kunnen alleen zeggen dat wij dankbaar zijn dat deze 
goede en nobele man zo'n grote plaats heeft ingenomen 
in ons leven. 81J z11n heengaan was hij nog steeds vol 
plannen voor het welzijn van de bewoners van St Jozef. 
Moge hij nu rust gevonden hebben bij z11n Heer en God. 

Voor uw bl1Jken van belangstelling en medeleven be· 
toond na het over11Jden van onze lieve man, vader en 
grootvader, zeggen WIJ u harteliji< dank. 

G.W.J Loves-Monnink 
kinderen en kleinkinderen 




