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Hij werd op 9 januari 1898 geboren te 
De Lutte. Na voorzien te zijn van het 
Sacrament van de Zieken is hij te De Lutte 
overleden op 9 januari 1988. 
Op woensdag 13 januari hebben wij af
scheid van hem genomen tijdens de ge
zongen Uitvaartmis in de Mariakerk en 
hem begeleid naar zijn laatste rustplaats 
op het begraafcentrum te Oldenzaal. 

Hij is geboren, getogen en gestorven op 
zijn dierbare plekje aan de Koopsweg, 
dat hij voor geen goud wilde verlaten. 
Hij had al moeite met het verlaten van 
zijn oudershuis, toen het nieuwe ernaast 
klaarkwam. 
Daar heeft hij bijna 50 jaar met zijn lieve 
vrouw lief en leed gedeeld ; samen hebben 
ze zich ingezet voor hun 3 kinderen, van 
wie een zoon ernstig geestelijk gehandi
capt was, maar thuis verzorgd kon worden 
tot hij op 15-jarige leeftijd overleed. 
Hij hield veel van zijn kleinkinderen, van 
wie hij alles kon verdragen. 
Hard heeft hij gewerkt op zijn boerderijtje, 

maar ook ongeveer 40 jaar de melkritten 
naar de fabriek gemaakt met paard en 
wagen; op de terugweg nam hij heel wat 
boodschappen mee voor de naoberschop. 
Vanwege het vroege tijdstip van de melkrit 
ging hij op zondag eerst naar de Mis van 
6 uur in de kapel van het Carmellyceum; 
schertsend werd dan wel eens gezegd: 
'pa is good bie, hé hef noar 't Lyceum 
goan'. 
Hij was een man van een sterk geloof, een 
trouwe kerkbezoeker zolang hij kon; daar
na volgde hij trouw thuis de Misviering via 
de televisie, totdat zijn zien, zijn horen 
en zijn geest steeds zwakker werden; toch 
waren zijn soms duidelijke uitspraken heel 
opmerkelijk. 
Hij overleed op zijn 90-ste verjaardag. 
We zijn dankbaar voor alles wat hij voor 
ons heeft betekend. 
God moge het hem belonen. Moge hij 
delen in de verrijzenis van Christus en in 
zijn vrede rusten. 

Voor uw belangstelling en medeleven, 
ondervonden na zijn overlijden, zeggen we 
U hierbij onze oprechte dank. 

Familie Hoge Bavel 

De Lutte, januari 1988 


