


Ter herinnering aan 

Luuk Pastoor 

Geboren op 21 mei 1954 aan de 
Veenschapsweg 12 te Coevorden. 

"Luuk is mijn steun en toeverlaat. Ik kon altijd 
alles met hem bespreken. Hij stond altijd voor 
me klaar!" 
In mijn gedachten ben je altijd bij me. Je hebt 
een speciaal plekje in mijn hart. We zijn nog 
steeds samen ...... . 

Liefs Agnes 

Hoe kunnen we Pa het beste beschrijven? De 
juiste woorden zijn wel te vinden, maar om ze 
netjes achter elkaar te dichten? Pa zou eerst 
een paar steekwoorden opschrijven en ver
volgens zou hij kijken welke woorden hier op 
rijmen. 

Van de LTS gekomen als automonteur, maar 
daar stond hij al snel voor een gesloten deur. 
Hij leerde Ma en haar familie kennen en 
volgde de loopbaan van schoonvader en 
zwagers. 25 jaar heeft hij bij de Douane 
gewerkt. Van Coevorden naar Rotterdam, 
waarna hij door heimwee van Agnes weer 

naar het oosten kwam. Aan de straat en op 
kantoor, zo kwam hij die jaren door. 

Hij was toe aan een nieuwe uitdaging. Na 
1 jaar volop in de studieboeken heeft hij met 
heel veel plezier en betrokkenheid bij de 
FIOD-ECD te Almelo gewerkt. Vol trots heeft 
hij zijn eerste zaak succesvol afgesloten! 

Pa is een echte levensgenieter. Hij ging met 
ma graag kilometers fietsen. Lekker met z'n 
allen vissen in de natuur. Sportief bezig zijn of 
uren achter de computer zitten. 

Optimistisch, kritisch, behulpzaam en ijdel. 
Alles voor de honderd-en-één procent. Je kon 
met hem lachen en je kon met hem huilen . Hij 
had de kracht om iemand in zijn waarde te 
laten ........ . 

29 November 2002 kwam er plotseling een 
einde aan zijn leven .......... maar hij zal nog 
altijd bij ons zijn! 

Pa zei altijd "Doe geen dingen 
die ik ook niet zou doen!" 

Wij danken iedereen voor het getoonde 
medeleven. 

Agnes, Peter, Esther en Erwin 


