


-J In liefdevolle herinnering aan 

Johan Oude Luttikhuis 
gehuwd met Marion Paalhaar 

Johan werd geboren 18 december 1957 in 
Tubbergen en overleed te Hengelo op 13 
december 2001. Na de gezongen uitvaart 
in de Thaborkerk hebben we hem ter 
ruste gelegd op de R.K. begraafplaats aan 
de Deurningerstraat. 

Je bent er niet meer 
en toch zal ik je groeten. 

Je elke dag weer vele malen ontmoeten. 
Je handen, je lippen. je lach, 
Je bent bij me, iedere dag! 

Marion 

Johan groeide op in een liefdevol gezin 
met vijf kinderen. Zijn jeugd werd geken
merkt door zijn liefde voor natuur en die
ren. Toen hij 17 jaar was. leerde hij 
Marion kennen en zij was zijn allergroot
ste liefde. Op 2 mei 1980 trouwden ze en 
gingen wonen aan de Paul Pellastraat in 
Hengelo. Na het overlijden van Marion's 
vader, hebben ze het huis gekocht van 
haar ouders en met liefde de zorg voor Ma 
op zich genomen. Intens gelukkige jaren 
hebben ze daar gehad en daarin deelde 
ook hun hondje Jory, die hun alles was. 
Johan's grootste hobby was zijn motor; 

samen met Marion genoot hij van de vele 
tourritjes en vakanties. Hun laatste reisje 
naar het Schwartzwald zal als een dier
bare herinnering in Marion's hart gegrift 
blijven. Zijn werk als lasser bij Loohuis 
heeft hij altijd trouw verricht. Daarnaast 
zorgde hij met veel plezier voor de 
prachtige tuin rondom hun huis. Johan was 
een lieve man, eerlijk en nuchter, nooit op 
de voorgrond, maar wel met een duidelijke 
eigen mening. 
Op 22 november j.I. kwam het ver
woestende bericht dat hij ongeneeslijk 
ziek was en precies drie weken later is hij 
rustig ingeslapen. Maar in die drie weken 
heeft hij alles geregeld voor zijn grootste 
liefde, Marion. Hij heeft aan haar, aan Ma 
en aan ons allen die hem zo pijnlijk zullen 
missen, een intense kracht gegeven door 
de indrukwekkende wijze waarop hij in 

deze laatste weken geleefd en gezorgd 
heeft. Daarvoor zijn wij hem oneindig 
dankbaar. Heel intens heeft Johan af
scheid genomen van Marion met de woor
den: ·De wereld houdt niet op. Het wordt 
anders, maar ik wil dat je gelukkig wordt. 
Dan ben ik ook gelukkig. HET KOMT 
GOEDI daar vertrouw ik op". 

In dat vertrouwen nemen we afscheid. 
Johan we zullen je nooit vergeten! 

Voor uw medeleven, voor uw aanwezigheid, 
voor uw steun en troost, danken wij u op
recht. 

Marion Oude Luttikhuis - Paalhaar 
Moeder Paalhaar 

familie Oude Luttikhuis en Paalhaar 


