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Weduwnaar van Leny Strikker-lJland 

Vader is geboren up 8 oktober 1932 te Hengelo 
in een gezin van 10 kinderen. Op jonge leeftijd 
is hij gaan werken bij Holland Signaal. Hier is 
hij fijn-machinebankwerker geworden. In 1963 
is hij getrouwd met moeder en verhuisden zij 
naar Denekamp. Vader en moeder waren 
gedreven en ondernemende mensen. Vader 
had inmiddels in de avonduren zijn diploma's 
v~or het Horeca bedrijf gehaald. In 1966 zagen 
Z IJ kans om Pension Bluemenbeek in De Lutte 
over te nemen en hun droom urn een eigen 
zaak te beginnen uit te laten komen. De eerste 
3 jaren werkte vader nog steeds bij Holland 
Signaal waar hij zelfs nog zijn 12 111 jarig jubi
leum vierde en hielp hij moeder s'avonds en in 
het weekend bij het runnen van l)e Bloemen
beek. Het pension groeide in de loop van de 
jaren uit tot een luxueus Landhuishotel. 
Als kinderen hebben ze ons een gedegen 
opvoeding en een prachtige, gelukkige jeugd 
kunnen geven. In 1992 hebben ze hun levens
werk overgedragen aan ons en zijn 7e aan de 
Bentheimerstraat gaan wonen. In deze periode 
hebben ze mede dankzij hun bourgondische 
aard ontzettend genoten van diverse buiten-

landse reizen. In januari 2000 was hel voor 
vader en moeder een grote klap dat bij vader 
zijn ziekte is geconstateerd. Maar zij aan zij 
hebben ze gevochten en met hun positieve 
levensinstelling waren ze nog steeds in staat om 
samen met vele andere familieleden, vrienden 
en bekenden van het leven te genieten. Toen 
moeder door cum pi icaties na een operatie up 
I december jl. overleed, heeft dit vader veel 
pijn en verdriet gedaan. Zij waren een echte 
twee eenheid. 
Zijn positieve levenshouding en zijn wil om er 
vuur ons te zijn hebben hem ondanks dit zware 
verlies toch nog weer de kracht geven om door 
te vechten. Het was echter een ongelijke strijd en 
hij moest zich tenslotte op 27 januari 2003 ge
wonnen geven. V\le hebben hem op 1 februari 
2ocn te ruste gelegd up het parochiële kerkhof te 
De Lutte. 
Vader en moeder zijn nu weer herenigd. 

Pa & Ma ontzettend bedankt vuur alles wat 
jullie voor ons hebben betekend! 
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