
"Je vader blijft je vader. 
zo eige11 e11 vertrouwd. 

Je wilt hem niet graag misse11, 
omdat je van hem houdt. 

Maar eens da11 komt de dag, 
dat je hem moet laten gaan. 

Je verstand zegt dat 't goed is, 
maar inje ogen blinkt ee11 traa11." 



Met grote dankbaarheid blijven wij ons herinneren 

Jan Oude Luttikhuis 
Echtgenoot van 

Bernadette Schepers 

Hij werd _g_eboren te Groot-Agelo op 
6 februari 1936. Na een ernstige ziekte en 
gesterkt door het H. Sacramenl der Zieken 

overleden op 31 oktober 1999. 

Sterker dan we dachten nam Jan de laatste maan
den zijn leven voor de geest.Toen hij hoorde dat hij 
niet meer beter kon worden, overzag hij alles wat 
hij had gedaan en beschikte over een helderheid 
van geest waarmee hij stap voor stap en heel sys
temalisch alles afmaakte en afwerkte. Hij. rondde 
zijn leven af en leefde op die manier hee bewust 
naar het einde hier op deze aarde. Voor ons veel te 

~ijierd geboren in een groot gezin in Groot-Agelo. 
ZiJn vader en moeder haêden een café en een win
kel. 1936 is nu niet een periode dat alles econo
misch voor de wind gaat. Crisis voor en na. 
Onderscheid in veel hebben en veel nodig hebben, 
was duidelijk te zien in die tijd. Wat maak Je mee in 
je eerste levensjaren, als na de crisis de oorlog uit
breekt. Toch leert een mens in dit soort omstandig
heden veel: delen, saamhorigheid gemeenschaps
zin, vriendschap, opkomen voor elkaar, relativeren. 
Zou het kunnen dat Jan heel diep in zichzelf het 
vermogen kon aanboren om het leven niet al te 
zwaar te nemen? Jan ging naar de ambachts
school en de avondscholen. Een kind dat eigenlijk 
helemaal niet van ruzie hield, maar wer heel 
levenslustig was van jongs af aan. Een vriendelijk 
mens die graag iedereen te vriend wilde houden. 
Jan was geen tobber; hij keek de wereld in met een 
lach. H_ij "hield van feest en genoot daar duidelijk 
van. H1J genoot van het moment, maar dat maakte 
hem niet onverantwoordelijk. 

Hij ontwikkelde in zichzelf het ambacht van timmer
man en meubelmaker. Hij heeft, na eerst in de 
bouw te hebben gewerkt, voor de Grolsch nog ruim 
27 Jaren ambachtelijk gewerkt. Hij trouwde met 
Bernadettebzijn steun en toeverlaat. Erik en Marco 
werden ge oren. Jan was een goede vader voor 
hen. Hij was handig en maakte voor hen speel
goed. Hij deed vaal< klussen voor anderen. Jan 
fi1eld ook van dansen. Jarenlang deed hij mee aan 
Volksdansen. Jan hield van het leven en was zeer 
levenslustig. Hij had humor. 
Hij stimuleerde zijn kinderen goed hun best te doen 
op school zodat zij. naar ziJn eigen zeggen, met 
schone handen hun kost konden verdienen. Hij was 
een mens die tevreden was met zijn eigen huis en 
tuin en een goede omgang met zijn familie. Toen hij 
57 jaar was, ging Jan met de vut. 
Van deze Jan moeten wiLallemaal op onze eigen 
manier afscheid nemen. En afscheid nemen doet 
pijn. Afscheid nemen vraagt van ons om te kijken 
naar de goede en de minder goede dagen. Het is 
steeds maar weer dat liefhebben dat in ons een 
kracht naar boven brengt, waarmee we bergen 
kunnen verzetten. Samen met je kinderen en je 
familie, Bernadette, heb 1·e Jan weten te dragen 1n 
voor- en tegenspoed. Ju lie hebben het volgehou
den en hem geweldig gesteund. Dankbaar was Jan 
voor alle hulp en verzorging. Van hem nemen wij 
afscheid: mijn man, r.iijn vacrer, schoonvader, broer, 
zwager en vriend. 
Laten wij hem toe in ons hart en herinneren wij ons 
zijn innemende en ondeugende lach, maar vooral 
het positieve dat hij op deze aarde heeft gedaan. 
Herinneren wij ons enkele van zijn laatste woorden: 
blijf aan mij denken en vergeet mij niet. 
Dat hij moge rusten in vrecre en wiJ in die vrede met 
hem verbonden mogen blijven. Amen. 

Voor uw warme belangstelling en medeleven danken 
WIJ u zeer. 

Bernadette Oude Luttikhuis-Schepers 
Erik en Edith, Marco en Simone ' 


