


Zij was er altijd met raad en daad 
Eerlijk, recht door zee, no nonsense, strijdlustig, 
humorvol en altijd geïnteresseerd in de ander. 

Een mens die krachtig in het leven stond. 
Des te ongelooflijker dat zij er niet meer is. 

Een herinnering aan 

José Oude Luttikhuis-Baveld 

geboren te Hengelo op 18 oktober 1965 
gestorven te Utrecht op 22 april 2009 
getrouwd met Gerard op 28 juni 1995 

José is opgegroeid in een gezin van vier kinderen, 
maar na drie-en-een-half jaar is haar tweeling
broertje Gerard overleden. 

José, opgegroeid op de boerderij midden in de 
natuur, was op en top boerin, het boerenleven zat bij 
haar in hart in nieren. Ze had alles over voor het vee 
en het bedrijf. Samen met Gerard waakte ze over 
een bloeiend bedrijf. Ze begrepen elkaar zonder 
woorden, hebben veel plezier gehad en genoten 
van vakantie op Gran Canaria. Ook op feestjes 
werd de tijd nog wel eens vergeten, maar de 
volgende ochtend stond ze zonder morren weer 
vrolijk in de melkput tussen het vee. 

José had een sterke band met pa en ma - de 
wekelijkse boodschappen en hel overleg met pa 
over het vee - ze stond altijd voor hen klaar, niets 
was haar te veel. Maar ook voor andere mensen 
stond ze altijd klaar, niemand deed vergeefs een 
beroep op haar. 
Vele verenigingen kenden José als actief lid: vroeger 
het damesvoetbal, later het dameskoor, het 
klootschieten, de K.\/.0. , het schoonmaken van de 
kerk, als overblijfouder op de basisschool en ze was 
actief in het bestuur van de LTO. Alles deed ze met 
volledige inzet, half werk was niets voor José. 
Tijdens haar favoriete sport werd ze getroffen door 
een herseninfarct, waaraan ze twee dagen later is 
overleden. 
Maar José leeft voort: ze had een donorregistratie 
getekend en heeft vele organen afgestaan om 
andere mensen te redden en een toekomst te geven. 
Dit was José ten voeten uit: bij leven en dood er zijn 
voor anderen. 
Dit mag voor ons een troost zijn. 
Een herinnering aan een lieve vrouw. 

Wi_i danken u uoor uw steun en medeleven in deze 
moeilijke tijd. 

Gerard 
Familie Baueld 

Familie Oude Luttikhuis 




