
:J{erinner mij 
in stralende zon 



Wof denken dankbaar oerug 
aan motn man 

en motn heve papa 

Adrie Droste 
Hij werd geboren op 9 maart 1949 te Geesleren 
Ov., als jongste zoon van Gerard en Marie Droste. 
Na een emstig auto-ongeval op 25 oktober over
leed hij , voorzien van de H. Sacramenten der 
Zieken op 8 november in het ziekenhuis te Almelo. 
Na de uitvaartviering in de parochiekerk van de 
H.H. Sirnon en Judas te Ootmarsum op 12 novem
ber d.o.v. is hot begraven op het R.K. Kerkhof te 
Geesteren (011.). 

Adrie groeide op als jongste in een ge zon van 1 0 
kinderen. Hij was als kind ondernemend en ondeu
gend, maar toonde altijd een groot respect en 
diepe bewondering voor zijn lieve moeder met wie 
hij een innige band had. Op 12 oktober 197 4 
trouwde Ad met zijn buurmeisje Gerda Timmerhuis 
en in 1984 werd hij vader van Luuck. 
Als Gerda ging werken verzorgde Ad Luuck. 
Samen zwaaiden ze haar •s morgens uot, als ze 
naar school ging in Langeveen. Hij genoot van zijn 
zoon op wie hij heel trots was: .Ik vind onze Luuck 
een fijne vent"! Naarmate Luuck opgroeide ont
stond er een band tussen hen van .,jongens onder 
elkaar". 
Ze hadden eenzelfde gevoel voor humor en lach
ten wat af tussen de middag als ze samen aten. 
Hij voelde zich thuis in Ootmarsum waar hij zijn 

bedrijf had. Hij hield van zijn werk omdat hij daar
door in contact kwam met veel mensen en vriell
den kon maken. 
Ad was gemakkelijk in de omgang maar had duide
lijk een eigen mening, waar hij voor uit durfde te 
komen. Hij was een enthousiast verteller HIJ 
straalde .blijheid" uit, was een echte levensgenie
ter en kon zich intens verheugen op kaarten. jagen 
en vakantie Hij stelde niets uit als het vandaag 
nog kon. 
Ad laat een lege plaats na in zijn familiekring, bij 
vrienden en bekenden. Zijn heengaan heeft grote 
gevolgen voor zijn bedrijf en bovenal zo1n gezon. 

Adtie. bedankt voor JOUW liefde en levenslust, 
je was een goed levenslcameraad. 
Papa, ftj was ook een fijne vent. 
ik zal je heel erg missen! 
Wat zal het leeg zijn zonder jouw aanwezig
heid, maar gelukkig hebben we fijne hennn&
ringen. 
Wij brengen 1e terug naar je geboortegrond en 
zullen je nooit vergeten. 

Gerda en Luuck Droste - Trmmerhws 

Voor de vele blijken van belangstelling, bezoekjes. 
telefoontjes en post in deze moeilijke tijd bedanken 
wij U oprecht. 
'I Neemt ons verdriet niet weg, maar we kunnen 
het delen. 

Ootmarsum, 12 november 1994 
Oe Mors 100 

Gerda en Luuck 


