
Heel bijzonder, heel gewoon 
Gewoon een heel bijzondere man. 

Piet Lubbers 



De laatste weken geleefd in duisternis 
Nu op weg naar het licht. 

Piet Lubbers 
Echtgenoot van Marietje Slot 

Piet 1s geboren op 21 april 1933, en groeit op in 
een eenvoudig gezin te losser. In z11n zoektocht 
naar stabiliteit vindt hij Marietie. en na de toe
stemming van haar vader krijgen Piet en Mariet1e 
uiteindelijk verkering. 
In 1961 trouwt Poet met zijn Mariet1e en ze krijgen 
2 kinderen. Erna wordt geboren in 1963 en 
Ra1mond in 1968. 
In die jaren speelt Piet bij voetbalvereniging TAR, 
ook volgt hij trouw de verrichtingen van het eer· 
ste team, en bij uitwedstrijden is hij te vinden bij 
de buurman, echter wel vanachter het hek. Juist 
bij die buurman, KVV Losser. gaat Raimond voet 
ballen dat in het gezin nogal eens tot verschil van 
inzicht lijdt, dat wordt nog eens versterkt wan
neer ook Erna gaat voetballen bij diezelfde buur 
man. 
Na 1aren bij de melkfabriek in Losser te hebben 
gewerkt gaat Poet on 1992 met de VUT. Meer ti1d 
krijgt hij hier niet door. want Poet belandt in diver
se hobby's en sponiviteiten. Iedere ochtend is 
Piet te vinden on het zwembad bij 'de vroege 
vogels', in de middag gaat hij fietsen en neemt de 
laatste nieuwsfeiten door op de 'hangplek voor 
1onge ouderen'. h11 is lid van de ·schoffelploeg · 
van de Maria Geboorte Kerk en helpt mee met het 
inbinden en rondbrengen van het parochieboek· 
1e. het opbouwen en afbreken van de Kerststal en 

uiteraard is h11 vaste gast op het jaart11kse feest 
Z11n grootse hobby blijft zijn kleinkinderen, alles 
wordt voor hen opzij gezet en h11 geniet van 1ede· 
re stap die ze doormaken en de uitstapjes naar 
Moma, Borghuis en Klaas & Koek 
Trots is Piet op zijn Marietje, Erna, Eric, Ra1mond 
en Esther maar z11n eenvoud is Piet nooit verlo
ren 'doo mah normaal, dan dooj al gek genog' 
lijkt wel door hem bedacht H11 geniet dan ook 
van de kleine dongen in het leven, raakt geêmo
t1oneerd bij een goed stuk muziek, zijn pas 
gewassen auto of een uitvoering van de plaatse· 
lijke toneelvereng1ng De verrichtingen van FC 
Twente volgt Poet op de voet. en hij hoopt dat 
Twente ooit kampioen van Nederland zal zijn. 
De laatste 5 weken gaan moeizaam. Piet wordt in 
het ziekenhuis opgenomen en binnen 3 dagen 
raakt hij het zicht kwijt. Hij kri1gt het onvermijde 
lijke te horen 'Poet, 1e wordt niet meer beter, een 
verschrikkelijke ziekte heeft je in zijn macht Na 3 
weken in het ziekenhuis en 2 weken in het ver 
pleeghuis liefdevol te zijn verzorgd, overlijdt Poet 
na een intens en emotioneel afscheid van zijn 
Marietje. Op 12 december brengen wij Piet on 
besloten kring naar zijn laatste rustplaats. 

Wij zijn u allen b11zonder dankbaar wat u on het 
leven, en met name in zijn laatste fase, voor hem 
en ons (hebt) betekent. 

Piet, we zullen 1e bli1ven herinneren als een man 
die schinen door eenvoud 

Mariet1e. Erna, Eric, Raimond en Esther 


