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Een dankbare herinnering aan 

Johan Gerhard Clemens 
Oude Luttikhuis 

Johan werd op 13 oktober 1947 te Mander geboren. Hij 
trouwde op 17 december 1973 met Anna Maria Christina 
Rolink. Hun grote liefde voor elkaar werd bekroond met 
de geboorte van twee zonen, Joris en Niek. Johan 
werkte bijna 34 jaar bij Brugman Radiatorenfabriek, waar 
hij de personeelszaken behartigde. 

Zorgzame liefde en levenslust waren kenmerkend voor 
Johan. Hij was een echte familieman die graag een sfeer 
van gezelligheid om zich heen creëerde. Als trotse, 
belangstellende vader volgde hij zijn zonen. Waar ter 
wereld zij ook verbleven: altijd konden zij een telefoontje 
van hem verwachten. Samen met zijn vrouw Annie 
genoot hij van de vakanties, eerst in zijn favoriete 
Oostenrijk, maar later ook in warmer oorden. Hij 
verheugde zich op de tijd dat zij meer samen zouden 
kunnen reizen. 

Thuis was hij de 'meester kok' die graag in de keuken 
stond en snel even iets lekkers klaarmaakte wanneer er 
onverwachts visite kwam. iedereen was welkom en hij 
wilde in alles een perfecte gastheer zijn. 

Johan ging ook de moeilijkheden niet uit de weg. Wie 
problemen had kon altijd bij hem aankloppen. Hij was 
zeer behulpzaam, nooit was hem iets teveel. Ook zijn 
eigen leven kende een donkere periode. Juist na zijn 
eerste hartinfarct - 15 jaar geleden - werd de familie in 
korte tijd veelvuldig met ziekte en dood geconfronteerd. 
Samen met Annie en de kinderen sloeg hij zich er 
doorheen en behield zijn optimisme, van het leven 
genietend, iedere dag. 

Onbeschrijfelijk is het verdriet om zijn plotseling 
overlijden op 3 september 2002. 

We namen afscheid van Johan tijdens de avondwake op 
6 september en de kerkelijke uitvaartdienst op 
7 september d.o.v. in de St. Pancratius Basiliek te 
Tubbergen, en hebben hem te rusten gelegd op het 
parochiekerkhof aldaar. 

Het is voor ons een grote steun dat vele mensen in deze 
droevige dagen met ons hebben meegeleefd. Daarvoor 
willen wij u oprecht danken. 

Annie Oude Luttikhuis-Rolink 
Joris 
Niek en Martine 
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