
groot was je inzet voor alles 
moge deze verder leven in ons 



t 
Wij zullen altijd blijven denken aan 

Rob Lucas 
Robert Petrus lgnatius 

Rob werd geboren op 15 april 1935 te Probolingo, 
Indonesië. Op 22 december 1995 is hij , zonder af

scheid van ons te kunnen nemen, onverwacht 
overleden in het ziekenhuis te Hengelo. 

Na een gezongen Uitvaartviering op 27 december 
1995 in de parochiekerk van de Heilige Petrus en 
Paulus te Hengevelde hebben wij hem begeleid 

naar het crematorium te Usselo. 

Rob, na een moeilijke jeugd in de oorlog heb je 
veel opgebouwd in je leven. Altijd was je bezig 
voor de toekomst. Werken, studeren, regelen , 
plannen maken en bouwen. Dat was jouw vreugde 
in het leven. Mooie dingen maken voor je zelf, je 
vrouw en je kinderen. Maar ook voor de rest van 
de familie stond je altijd klaar. 

In de laatste 16 jaar kon je je z.elf wat dat betreft 
helemaal kwijt. Een oude boerderij in Wiene. Als je 
thuis kwam van je werk, in de weekends en in de 
vakanties: daar was altijd wel wat te doen. Het 
was nooit af. Je werd dit jaar 60 en samen met 
mama dacht je dat het tijd werd om het wat rusti
ger aan te gaan doen. Om samen wat meer van 
het leven te genieten. 

Toen moest je plotseling naar het ziekenhuis. Op 
de dag dat je naar huis zou komen ben je daar 
heel onverwacht overleden . 
We vragen ons af of je wel tijd hebt gehad om van 
het leven te genieten. We denken van wel. Want 
je genoot van het bezig zijn, opbouwen en helpen. 
Voor iedereen stond je klaar. Als het klaar was 
moest er weer een nieuwe uitdaging komen. 
Zo zijn we dankbaar voor alles wat je ook in je 
laatste jaar nog voor ons betekend hebt. We we
ten dat het laatste jaar ook voor jou nog veel 
goeds heeft gebracht. Je hebt een fantastische 
dag beleefd op de bruiloft van je oudste dochter 
Cynthia. Je hebt hard gewerkt aan het huis waar 
zij en Henry nu wonen. Ook daar wilde je nog het 
liefst alles zelf doen, want je was een perfectio
nist. 
Je laat ons nu alleen achter. Vooral voor mama 
zal je gemis moeilijk op te vangen zijn. Gelukkig 
weten we dat je het gevoel had dat je je over je 
kinderen nu niet zoveel zorgen meer hoefde te 
maken. 

Rust zacht Rob. 

Voor uw deelneming en medeleven ondervonden 
na zijn onverwachte heengaan, zijn wij u dank
baar. 

Christiane 
Ingrid 
Cynthia en Henry 
Michel en Karin 
Familie 


