
Ik 'ci10encn komen en gaan 
Oat geldt ook 'oor de mens 
Bloemen bloeic:n kon tot c:nkdc: maanden. 
Papa's bloem bloeidt: tot v.:r in de h.:rf,t 
Totdat h•J een paar jaar geleden een operatie 
moc;i ond.:rgaan. 
Üt' cc:r,tt: blaadjt:' vid<::n 
Een tc:ken aan de wand. 
Hij wilde er niet aan denken. 
En h1,1 lccfde \erder voor llJl1 lidsk >rouw. 
kindc1cn en kleinkinderen. 
leder J..rccg op 1ijn 'elJ..un..la!! een lllULikalc 
gduk\\Clb. 
En de: l.h:111kind.:r.:n het bd.c:ndc: 1;11.Je chip,. 
Ec:n nacuwc ziekte k\\all\ h.:drc1gcnd naar 
\Oren 
l\laa1 ook die m·ernon hel 111.:1 glam •. 
In de l<::nle paJ..ten donkere wolken Lich samen. 
Een drngc hoest. die later lcvcnshcpalend zou 
worden 
&n 1u111nr bedreigde riJn kvcn 
Hoc: "'aai ziek jij \\::t~ \\ c1d pas hekend toen 
je op ccn a\ond zei: 
.\hjn moc:der is hier 
Ze '' 11 1111J een hand geven . 
J.: moeder heeft jt: nu rnecgcno111en op rei' 
n.iar hel onhcJ..cnde land. 
Waar ''il e lkaar eens wce1 zullen l1en. 
Papa. JÎ.i was t:en goc::dc:: man, \;1d.:r. opa .:n 
/\\.H~Cr. 

lkdànkt voor het leven 
Tot \\C:e1 z1c:fö m de eeuw1ghc:iJ. 



Ter dankbare herinnering aan 

Franciscus Gradus Johannes 
te Luke 

echtgenoot van 
Johanna Wilhelmina Huitink 

Hij werd geboren op 26 mei 1922 te Lievelde en 
overleed na een konstondige ziekte op 12 juli 
1999 in het S.K.B. te Winterswijk. Na de gezon
gen uirvaandienst in de H. Calixrus kerk hebben 
we hem ter ruste gelegd op het R.K. kerkhof te 
Groenlo. 
In 1946 trouwde hij met mama en nam met haar 
de verwrging op zich van opa Huitink en zijn 
gezin aan de Oude Aahenseweg. Later kwam 
daar de zorg van hun vijf kinderen bij. Samen 
met mama heeft hij .die zorg op zich genomen en 
op zijn eigen speciale manier afgemaakt. Met 
mama had hij een band waar niemand russen 
kwam. Z.C waren 53 jaar getrouwd met elkaar 
door dik en dun. Samen hebben ze nog kunnen 
genieten van hun 50 jarig huwelijk met hun 
kinderen en kleinkinderen. Dit was een hoogte
punt in hun leven. Voor zijn kinderen was h1Jecn 
vrolijke en lieve vader. Hij was bezorgd als re 
z1ek waren. Hij hield er niet van als re op 
vakantie gingen. De vakantieperiode was een 
moeilijke tijd voor hem. Hij was opgelucht als 
iedereen weer thuis was. Dat liet hiJ dan weer 
merken op zijn eigen manier, doorspekt met 
humor. Voor zijn kleinkinderen was hij een lieve 
opa. Hij had met ieder kleinkind een eigen band. 
De grappen die hlJ vroeger voor ziJn kinderen 
gebruikte, deden het ook-bij zijn kleinkinderen: 

Spannende verhalen, moeilijke sommen opge
ven, het tekenen van het "paardje met staanje". 
Ook voor zijn huisgenoot en zwager Willem 
stond hij altijd klaar. Ook zij hadden een speciale 
band en hierbij voerde -~ijn ~umor weer de ~o
ventoon. Zijn werk en ZIJD tum waren belangnJk 
voor hem. Toen hij na 30 jaar moest stOP.pen met 
het werk op de Nedap deed hem dal pijn. Toch 
bleef hij geïnteresseerd in het bedrijf. Het con
tact bleef bestaan. Als hij thuis kwam van zijn 
werk ging hij aan de slag in de ruin. waar hij trots 
op was. Het gras moest gemaaid en alles werd 
keurig geharkt. Het viel hem moeihjk dit niet 
meer te kunnen doen. Papa hield van muziek. 
iedere jarige kreeg een serenade op zijn 
mondharmonica door de telefoon. Hij speelde 
graag op zijn orgel in de kamer. Hij genoot van 
het zingen van zijn kinderen en kleinkinderen. 
Papa had een speciale humor. Mensen die hem 
niet kenden, moesten eerst wel wennen aan hem. 
Woordverdraaiingen en vreemde talen hoorden 
bij hem. Deze humor heeft hij altijd behouden. 
Ook in zijn omgang met doktoren en de zusters 
van de wijk tijdens zijn ziekteperiode. Lieve 
papa, je voelde aan dat het einde naderde en door 
een prachtig gesprek heb je ons hier op voorbe
reid. Dit gaf ons extra kracht om jou te kunnen 
begeleiden inje laatste strijd. Papa bedankt We 
weten dat je altijd bij ons bent. 
Voor uw belangstelling en medeleven tijdens de 
ziekte en na het overlijden van mijn lieve man, 
vader, opa en twager zeggen wij u hanelijk 
dank. 

J.W. te Luke-Huitink 
Kinderen en kleinkm<leren 
W. Huitink 


