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In danKbare hennnenng 

Ru Sloot 
echlgenoot van Hemi1ne Slrikker 

Hij werd geboren op 17 apnl 1919 
te Hengelo (Ov). Hij 1s thuis overleden op de 

vooravond van Pinksteren. zaterdag 22 mei 1999, 
na gesterkt te Zijn door het Heilig Sacrament der 

Zieken. 
Tijdens de Eucharistieviering op donderdag 

27 mei in de Onze Lieve Vrouwekerk te Hengelo 
hebben wij afscheid van hem genomen, waarna 

de crematieplechllgheid volgde in het 
crematonum te Usselo 

Au was een innemende persoonlijkheid met een 
warme belangstelling voor en een grote betrokken· 
heid bij Zijn medemens. 
Hij was een Ueve man, zorgzame vader en onver· 
getehjke opa. Door z11n zorgzaamheid, behulp
zaamheid en zijn luisterend oor was hij een zeer 
gewaardeerde buur. kennis en famtlielid. 
Au was altijd goed gehumeurd en Zijn (droge) 
humor zal ons altijd in hennnering blijven 
Au was 9 jaar getrouwd met Annie, toen zij over· 
leed. Au hertrouwde met Hermine Strikker. Zij had· 
den samen 45 jaar lang een goed huwelijk en 
waren echte maatjes 
Zij hadden één zoon, Gerard, en na zijn huwelijk 
met A1ky, kregen zij drie kleinkinderen. 

Negentien jaar geleden werden Au en Herm1ne 

geconfronteerd met de functiebeperking van 
Hermme. Samen hebben zij dit verwerkt en een 
plaats kunnen geven 1n hun leven. Au heeft een 
arbeidzaam leven achter zich. Hij maakte bijna 
veertig dienstjaren vol als adm1n1strat1ef medewer
ker bij Hazeme1jer 
Au hield van gezelbgheid. H11 keel< uit naar de fam1-
l1e·feestjeS Een borreltje en een sigaret waren 
hierbij Zijn vaste metgezel 
De feestdagen werden steevast doorgebracht bij 
Gerard, A1ky en de kinderen. Au had door Zijn ver· 
halen en humor een prominente inbreng. Door 
allen werd dit samenzijn als een feest ervaren. Zijn 
kleinkinderen zullen hem dan ook gedenken als 
een vriendelijke en opgewekte opa 
Voetbal was zijn lust en Zijn leven. Na een actieve 
periode als speler en trainer, volgde hij het wel en 
wee van zijn club Tubantoa. met Zijn lidmaatschap 
voor het leven, op de voet 
De laatste weken kostte het hem moeite om elke 
dag steeds meer te moeten mleveren van zijn 
levenskracht. 
Het besef van eindigheid werd hierbij versterkt door 
de twee ziekenhuisopnames 
Ztjn laatste wens werd vervuld doordat hij thuis kon 
blijven. waar hij afscheid van zijn naasten kon 
nemen. 

Voor uw medeleven tijdens zijn ziekte en na het 
overlijden zeggen wij u oprecht dank. 

Hengelo, 27 mei 1999 

Hermme Sloot·Stnkker 
Gerard en A1ky 
Kle1nk1nderen 


