


Ter herinnering aan 

Franciscus Antonius Gerardus Löwik 

echtgenoot van 

Agnes Eleonora Berdina Löwik-Melis 

Na een korte, zeer ingrijpende ziekte en 
gesterkt te zijn door het Sacrament der 
Zieken , hebben wij op 3 august us 1998 
afscheid moeten nemen van mijn lieve man, 
onze vader en opa. 

Geboren in Tubbergen op 15 juni 1922 kwam 
hij, na korte tijd gewoond en gewerkt te 
hebben in Almelo, in Oldenzaal terecht bij 
de firma Reef. 
Met volle inzet heeft hij altijd zijn werk ver
richt. Het vinden van een evenwicht tussen 
het sociaal-menselijke aspect en de zakelijke 
belangen stond daarbij voor hem centraal . 
Dit was niet alleen zo in zijn werk. Ook in het 
gezin. de familie en zijn vele maatschappelijke 
act1v1te1ten droeg hij dit uit. Altijd streefde 
hij naar dezelfde harmonische balans. Dit 
streven en de volharding daarin maakten 
Frans tot een krachtige persoonlijkheid met 
oog voor anderen. 

Overige opvallende eigenschappen die hij 
bezat waren zijn rechtvaardigheidsgevoel en 
de bere1dhe1d altijd voor anderen klaar te 
staan bij nacht en ontij. Niemand deed 
tevergeefs een beroep op hem. Veel mensen 
met problemen op financieel-juridisch terrein 
heeft hij geholpen. Ook hebben ondermeer 
de voetbalvereniging Quick'2D en het kerk
bestuur van de St. Antoniuskerk van zijn 
talenten gebruik kunnen maken. 
Zijn werk deed hij zoveel mogelijk op de 
achtergrond . Als het maar gebeurde. 

Voor ons als gezin was hij steun en toever
laat. Een veilig baken waar je van wist dat 
je er terecht kon . Hij gaf je de ruimte jezelf 
te zijn , zoals hij ook altijd zichzelf bleef 
Ruimhartig, gezellig, eerlijk en tolerant. 
Een goed mens heeft ons verlaten Wij zullen 
hem missen. 

Agnes Löwik-Melis 
Kinderen en kleinkinderen 

Wij danken u voor de belangstell ing die u nu 
en de afgelopen periode heeft getoond. 
Het heeft ons gesteund in deze voor ons 
moeilijke tijd. 


