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Ter dankbare herinnering aan 

Frederikus Stephanus Lucassen 

echtgenoot van Louise Jane Payne 

Hij werd geboren te Almelo op 12 juni 1935 
en overleed, eveneens te Almelo op 13 fe
bruari 1997. Na de afscheidsviering in de 
St. Christoffelkerk op 18 februari werd zijn 
lichaam gecremeerd. 

"Niet alles is voorbij, je blijft bij ons 
door wat je was en wat je zei." 

Na een korte ziekte moeten wij nu afscheid 
nemen van vader, menselijkerwijze ge
sproken veel te vroeg. 
Als kind emigreerde hij met zijn ouders 
naar Zuid-Afrika. Daar groeide hij op. Daar 
leerde hij ook zijn vrouw kennen. Enkele 
jaren na hun huwelijk keerden zij terug 
naar Nederland en kwamen in Almelo 
wonen. 
Vader was heel zorgzaam voor zijn gezin 
van vier kinderen. Zijn leven lang heeft hij 
hard gewerkt als timmerman, 23 jaar lang 
bij hetzelfde bedrijf. Hij was heel handig en 
op verscheidene terreinen inzetbaar. 
Ook andere mensen deden nooit vergeefs 
een beroep op hem. Hij was heel behulp
zaam en kon moeilijk nee zeggen. 

Vader was een echt gezelschapsmens. Hij 
kon niet tegen alleen-zijn . Hij moest men
sen om zich heen hebben, hoe meer hoe 
liever. Gewoonlijk was hij dan de gangma
ker en had het hoogste woord , graag goed
moedig plagend. Hij heeft echt van het 
leven genoten. 
Sinds enkele jaren zat hij in de VUT en 
kreeg hij meer tijd voor zijn hobby's: de dui
venmelkerij en de sociale kontakten die 
daarmee samenhingen. Ook kon hij uren
lang genieten van de vissen in zijn vijver. 
Hij was dol op zijn drie kleinkinderen. Voor 
hen had hij alle tijd en aandacht. Vakantie 
was aan vader niet besteed. Hij moest 
altijd een kerktoren van Almelo kunnen blij
ven zien. Hij kon zich hier uitstekend ver
maken. 
De laatste maanden liet zijn gezondheid te 
wensen over. Ruim drie weken geleden 
werd hij opgenomen in het ziekenhuis. Nu 
al moeten wij afscheid nemen. De pijn en 
het verdriet, de leegte en het gemis zullen 
heel groot zijn. Maar wij blijven dankbaar 
voor het vele goede, dat hij voor ons 
gedaan en betekend heeft. Wij mogen 
geloven dat hij nu voor altijd gelukkig is bij 
God. Moge hij daar rusten in vrede. 

Voor uw blijken van meeleven en belang
stelling danken wij u allen hartelijk. 

L. J. Lucassen - Payne 
Kinderen en kleinkinderen 


