


Ter dankbare herinnering aan 

Rudi Leus 
echrgenoor van 

Elise H ulskorte 

Rud i werd geboren op 23 $epcembcr 1964 te Geesteren 
(0.) Tengevolge van een noodlott ig verkeersongeval is 
hij overleden op donderdag 26 oktober 1995. Na de 
gezongen Eucharistieviering in de parochiekerk van de 
H. Pancrarius re Cccsreren is hij begraven op het R.K. 
Kerkhof aldaar op 31 okrober d .o.v. 

lieve Rudi. 

\'Ve hebben maar zo korr samen mogen wonen in ons 
h uis aan her Erf. Ons huis, dar je met zoveel liefde heb1 
gebouwd. En nu waren we bezig met "andere plannen". 
Je genoot van her leven. "Nu kan ik het nog doen ". 
Voor iedereen stond je alrijd klaar, ook al was je druk 
mer je eigen leven. 
De voetbal betekende alles voor jou. De donderdag• 
avonden en de zondagen waren hiervoor bestemd en 
hierin liet ik je dan ook vrij. 
Het werk was je lust en je leven. Nooit g ing je er mer 
tegenzin naar toe. Bij archirecrenbureau Perik was je 
kind aan huis. Zclfiaandig kon je daar je werk doen en 
juist dat was je alles waard. 
Thu is was je over je werk vrij gesloten. Zonder dar je 
her 1df wist praatte je er 's nach ts in je dromen wel eens 
over. T huis had je een eigen werkplek ingerichr, alhoe• 
wel her werken daar meer een hobby voor je was. 

Je srond midden russen de mensen. Ook in onze buurt 
aan "het Erf' maakte je graag mee iedereen een praarje. 
Als d e z:1rerd:1gmidd:tg her roeliet ging je graag even 
naar je sramcafé om daar met vrienden en bekenden lol 
ce maken, maar ook om 1c praten mer elkaar. Ook daar 
z.ullcn ze je missen. 
Je was een man die veel liefde had voor kinderen. Ze 
waren altijd welkom bij je. Helaas is de tijd voor ons 
rekon geweest om onze eigen kinderen op de wereld te 
brengen, 

Lieve Rudi. her gemis is nu zo groot, da r ik veel kracht 
en liefde van je nodig heb. w:tar je nu ook 
bcnr. Ik weer dar jij altijd van mij zult hou
den, zoals ik dar ook van jou zal blijven 
doen, Je 1.ir 1.0 d iep in mijn harr, dar laat ik 
nooit meer los. Eens zullen ,ve elkaar weer 
terugzien en dar is mijn schrale troosr. 

Lieve Rudi. ik zal alt ijd van je b! ijvcn houden mijn leven 
lang( 

Veel liefs en een d ikke kus van je liefhebbende vrouw, 
Elise. 

Voor uw hartverwarmende blijken van medeleven op 
welke wijze dan ook, na het voor mij zo onbegrijpelijke 
afscheid van Rudi, dank ik u oprecht . 

El ise Leus• H ulslrotte 
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