
In de bloei van je leven 
was er één fataal moment, 

waardoor je niet meer bij ons bent. 

In liefdevolle herinnering aan 

Chris Luttikhuis 

• 16 april 1958 t 4 september 1999 

Chris is geboren te Deurningen als jongste in een 
gezin van vier kinderen. Al snel na zijn geboorte bleek 
Chris aan zijn rechterarm gehandicapt te zijn. Heel 
zijn verdere leven heeft hij het hier heel moeilijk mee 
gehad. 
Door zij n positieve instelling wist hij er echter alti jd 
iets van te maken. Zijn grote hobby's waren auto 's 
en motoren. Toen pa in 1981 overleed was dat voor 
Chris een grote klap, die hij moeilijk kon verwerken. 

Zijn broers en zus waren inmiddels het huis uit en 
Chris bleef alleen met ma achter, waar hij zich heel 
verantwoordelijk voor voelde. In die jaren werden de 
kameraden voor Chris steeds belangri jker. Ze onder
namen van al les samen. Ook zijn collega 's en buren 
hadden een belangri jke plaats in zijn leven. Z'n zachte 
karakter en opgewektheid maakten hem overal ge
liefd. Toen ma naar een verzorg ingshuis ging , kocht 
Chris een hu is in Deurningen. In de nieuwe buu rt 
maakte hij snel fijne contacten. Niemand deed ooit 
tevergeefs een beroep op hem. Met z'n broers en zus 
had Chris een goed contact. Toen ma 1 maart dit jaar 
overleed hebben we allemaal veel steun aan Chris 
gehad. Na een ernstig ongeval op zondag 29 augus
tus, op weg naar zijn gel iefde autorodeo, is Chris op 
zaterdag 4 september 1999 in het ziekenhu is te 
Enschede overleden. Op donderdag 9 september 
daaropvolgend hebben we hem begraven op het 
paroch iële kerkhof te Deurningen. 

Chris is niet meer bij ons, maar leeft voort in hon
derd-du izend herinneringen en in tientallen mensen 
dankzij zijn donorschap/codic il. 

Lieve Chris , 
wij al len, je familie, je vrienden, je buren en je co lle
ga's zijn in jou ri jk gezegend geweest. 

Voor uw blijk van belangstelling na het ongeval en 
overlijden van onze broer, zwager en oom, zeggen wij 
u hartelijk dank. 

Fam. Luttikhuis 


