


Een liefdevolle herinnering aan 

Fons Luttikhuis 
Echtgenoot van Rita Luttikhuis-Oude Elferink 

Pa van Marco en Wendy 

Fons werd geboren op 24 november 1947 te Losser 
(Zuid-Berghuizen). Voorzien van het Sacrament van 
de Ziekenzalving overleed hij op 2 mei 2002 in het 
ziekenhuis te Leiden. Na de uitvaartmis in de Maria
kerk hebben we hem te ruste gelegd op de be
graafplaats aan de Schipleidelaan. 

Fons groeide op in een gezin van acht kinderen. 
Ook hij verloor op jonge leeftijd zijn vader en vond 
de moed en de kracht om verder te leven. Op 
19 oktober 1972 trouwde hij met Rita, met wie hij 
naast zijn moeder ging wonen in zijn eigen ge
bouwde huis. Uit dit huwelijk werden twee kinde
ren geboren: Marco en Wendy. 
Als metselaar begon hij al vroeg voor zichzelf en in 
1978 begon hij zijn eigen aannemersbedrijf. Dit was 
zijn lust en zijn leven. Hij nam Marco al op jonge 
leeftijd mee naar de bouw: twee handen op één 
buik. Meer dan trots was hij op hun moderne be
drijf, dat ze samen verder uitbreiden. Trots was hij 
op zijn zoon, evenals zijn dochter, d ie in 2000 een 
eigen schoonheidssalon begon in het ouderlijk 
huis van Fons. Helaas openbaarde tijdens de ver
bouwing hiervan, in juli 2000, zijn ziekte. Een zware 
t ijd! Vanuit het ziekenhuis regelde hij nog van alles, 

zodat Wendy en Bas er konden wonen voordat hij 
terug was. Eind december 2000 leek hij de ziekte 
te hebben overwonnen. 
2001 Was mede daardoor een prachtig jaar. Ge
nieten van de kleine d ingen. Samen met Rita in de 
tuin bezig zijn en samen fietsen. Op de werkplaats 
een kijkje nemen en wat rondrijden. Werken op zijn 
nieuwe kantoortje naast de deur. Met zijn broer op 
de bouw van Marco en Marieke, die nog dichterbij 
komen wonen. 
Begin april 2002 moest hij opnieuw de strijd aan
gaan met zijn ziekte die totaal onverwacht de kop 
op stak. Vol goede moed! Het leek zo voorspoedig 
te gaan, Oldenzaal was al in zicht, toen plots com
pl icaties optraden en wij hem machteloos los 
moesten laten. 

Fons had zoveel doorzettingsvermogen, zo'n on
uitputbare kracht. Zijn optimisme hield ook ons op 
de been. Hij vocht tot het laatste toe: "Als een 
ander hier uit kan komen, dan kan ik dat ook ... ". 

Deze ongelijke strijd kon hij niet winnen. Hij laat een 
grote leegte achter. Samen genieten kan niet meer. 
Wat ons rest zijn enkel goede herinneringen ... 

We danken u allen hartelijk voor de zeer vele blijken 
van medeleven tijdens de ziekte en bij het over
lijden van Fons. 

Rita 
Marco en Marieke 
Wendy en Bas 




