


t In dankbare herinnering aan 

Truus Löwik-Ni)mcijcr 

Echtgenote van Gerard Löwik 

Zij werd geboren op 6 december 1940 te Denekamp en 
overleed totaal onverwacht in het Twenteborg Ziekenhuis te 

Almelo op 18 november 2003. 
Na de uitvaartdienst in de parochiekerk van de 

H. Antonius Abt te Vriezenveen hebben wij haar uitgeleide 
gedaan naar het crematorium "Twente" te Almelo. 

Oog in oog met dit zware verlies, weten we eigenlijk nog 
niet welke zware slag we moeten incasseren. Het is 
allemaal zo plotseling en vlug gegaan, dat we nog niet ten 
volle beseffen, wat ons is overkomen. 
We weten al wel dat het ons heel veel moeite kost het 
verlies van haar te aanvaarden. 

Haar leven stond in dienst van anderen, voor zichzelf niet 
veel eisend; tevreden met wat ze had, ze k.Jaagde nooit. 

Truus was de spil in haar gezin, geen moeite was haar 
teveel om het haar man en kinderen naar de zin te maken, 
waarbij ze zichzelf altijd wegcijferde. Ook toen de kinderen 
uit huis waren, bleef haar bezorgdheid om hen 
onvenninderd. Als zich moeilijke of vervelende dingen 
voordeden was ze altijd positief ingesteld en trok ze de kar, 
hoe moeilijk het ook voor haarzelf soms was. 

In alles wat ze deed was ze druk en gedreven, voor haarzelf 
nam ze nauwelijks tijd. Ze wandelde of fietste graag met 
papa en ging graag samen met hem op bezoek bij vrienden 
en familie. Ook vond ze haar ontspanning in tennis en 
winkelen met haar dochter of zus. 

Toen Truus oma werd kreeg haar leven een totaal andere 
invulling. Apetrots was ze op haar kleinkinderen waannee 
ze graag ging wandelen, zingen, spelen en aan wie ze graag 

voorlas. Ze bracht zoveel mogelijk tijd met de kleintjes door 
en genoot daar enonn van. Helaas heeft deze periode voor 
haar en ons allemaal maar veel te kort mogen duren. Het was 
een genot te zien hoe gelukkig ze was. Waarom dit zo abrupt 
moest eindigen is voor ons onbegrijpelijk. 

Tot op de laatste dag heeft ze gelukkig de dingen kunnen doen 
die ze het liefst deed. Des te moeilijker is het voor ons te 
beseffen dat ze niet meer bij ons is. 
We zijn aan haar verplicht om samen de draad weer op te 
pakken, hoe moeilijk dit ook zal zijn. 
Het zal nooit meer zo worden als het was, maar we zullen 
proberen er het beste van te maken. Vast staat dat we vooral 
door haar altijd een enonn hecht gezin zijn geweest en dit zal 
zeker zo blijven. 

Lieve schat, bedankt voor alles, je was in één woord 
GEWELDIG! 

Eén oma uit duizenden 
Eén uit een miljoen 
Een oma die er alrijd voor ons mis 

en alles voor ons uilde doen 
Bij haar was het fijn 
Zo was onze oma 
en zo zal het nooit meer zijn 

Dag lieve oma, 
Kusjes van Pien, Joep en A1ette 

Wij danken u oprecht voor uw komst en medeleven in deze 
moeilijke dagen. 

Vriezenveen, 21 november 2003 
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Gerard 
Linda en Bas 
Marcel en Giselinde 


