
Dankbaar gedenken we 
LUCIANO CUCHIARO 

echtgenoot van Nolly Reuvers 
Hij werd geboren op 13 april 1937 te 
Udine in Italië. Hij overleed na een lang
durige ziekte, gesterkt door de H. Zie
kenzalving, in het Medisch Spectrum 
Twente te Enschede op 13 oktober 1992. 
De uitvaartdienst was in de St. Jozef
kerk op 16 oktober d.a.v. Daarna volgde 
de crematieplechtigheid te Usselo. 

Luciano kwam in 1962 naar Nederland. 
Redelijk gauw beheerste hij het Neder
lands en kreeg op het werk een aan
stelling als tolk-vertaler. Zo hielp hij 
veel buitenlandse werknemers met de 
taal, ook niet-ltalianen, ook waar het 
andere belangen betrof. Hij aarzelde 
niet gebruik te maken van de media. 
Toch waren die eerste jaren soms ook 
moeil ijk. 
Vanaf zijn huwelijk woonde hij met zijn 
gezin aan de Dahliastraat. Hij was een 
lieve man voor Nolly en een zorgzame 
vader voor Claudia. Zijn gezin kwam 
altijd op de eerste plaats. Hij had een 
paar sterke principes, maar vond ook 
dat over alles te praten viel. Later hoor
de ook schoonzoon Georgio er helemaal 
bij. De doop van Sabrina was een waar 
feest: met velen had hij gesprekken. 
Luciano las veel en had een brede be-

langstelling. Hij genoot van de vele kon
takten die hij vooral de laatste jaren 
door zijn werk had. Hij had een paar 
sterke leidmot ieven: .. Kleine dingen zijn 
veel belangrijker dan grote woorden" 
en .,De wereld is er om te bezichtigen, 
niet om te bemachtigen." 
Vier jaar is Luciano ziek geweest. Maar 
hij vocht er dapper tegen en bleef ge
nieten van elke dag, ook van de laatste 
vakantie, die hij met Nolly in Italië had. 
Hij praatte alweer over de volgende 
zomervakantie. 
Toch nog onverwacht is hij gestorven. 
Moge God hem belonen voor alle goeds 
en hem een toekomst schenken zonder 
grenzen, daar .,waar de dood niet meer 
zal zijn" (Openb. 21,4). 

Mijn ogen turend 
langs velden, langs wegen. 
Nergens meer een glimp van jou. 
Ogen gevuld met tranen, 
Voorgoed weg uit het heden, 
maar voor altijd in mijn verleden. 

We danken allen, die met ons meeleven 
in deze dagen van afscheid van mijn 
lieve man en onze fijne vader en opa. 

A. B. Cuchiaro - Reuvers 
Claudia en Georgio 
en Sabrina Cedda 


