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In dankbare herinnering aan 

Herman Oude Luttikhuis 

echtgenoot van 

Fien Olde Klieverink 

Herman werd geboren op 16 januari I 934 te Tilligte 
en overleed in het V.V.T.O. St. Gerardus Majella, 
afd. Singraven te Denekamp op I september 2003. 
Na de uitvaartviering in de Mariakerk te Oldenzaal 
hebben we hem begeleid naar zijn laatste rustplaats 
op de begraafplaats aan de Schipleidelaan aldaar. 

Herman is op 31 oktober 1961 getrouwd met Fien 
Olde Klieverink. Ze kwamen te wonen aan de Burg. 
Wallerstraat te Oldenzaal waar hij met veel plezier 
heeft gewoond. Vanaf 14 jaar ging hij naar Stork te 
Hengelo, hier heeft hij 43 ½ jaar gewerkt. 

Herman was een man die altijd voor iedereen klaar 
stond en die vele klussen heeft opgeknapt. Zij n 
hobby's waren houtbewerking, zijn siertuin en moes
tuin. Ieder jaar weer werden er bloemen en groentes 
gekweekt. 
Het geloof en de kerk stonden centraal in het le
ven. Hij was een trouwe kerkbezoeker, van de 

Mariaparochie, op de zaterdagavond. Hij was blij 
dat Josefien en Tonnie dicht bij kwamen te wonen 
en hij genoot erg van zijn kleinkinderen Emiel en 
Maaike en was een lieve opa voor hun. 

Hij wilde echt samen met Fien van zijn welver
diende pensioen genieten maar werd oktober 1999 
getroffen door een beroerte. Na een verblijf van 
4 weken in het M.S.T. te Enschede werd hij opge
nomen in het V. V. T.O. S t. Gerardus Majella 
afd. S ingraven te Denekamp. 
Dit werd een moeilijke periode voor iedereen. Hij 
werd hier zeer liefdevol verzorgd en daar zijn wij 
zeer dankbaar voor. 

Wij zijn verdrietig maar dankbaar voor dat wat hij 
voor ons heeft betekend. De herinnering aan hem 
zal voor ons zeer waardevol blijven. 

Voor Uw blijk van medeleven tijdens zijn ziekte en 
na het overlijden van mijn lieve man, zorgzame 
vader, schoonvader en onze trotse opa zeggen wij u 
hartelijk dank. 
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