
Ter dierbare herinnering aan 

Theo Legtenberg 
echtgenoot van 
Annie Oude M1ddendorp 

Hij werd geboren op 15 november 1942 te Deurnin
gen. 
Hij IS gestorven op 4 juli 2000 te Deurningen. 
Na een gezongen u1tvaartv1ering hebben we hem 
te ruste gelegd op het parochieel kerkhof te 
Deurningen op 8 juli 2000. 

Theo 1s opgegroeid op een boerderij in Gammelke. 
Hij wilde een vak leren, waarbij hij Zijn handen kon 
gebruiken. Zo werd hij loodgieter. 
In 1969 trouwde hij met zijn vrouw Annie. Ze gingen 
in het nieuwe huis aan de Pastoor Havinkstraat wo
nen, dat hij met eigen familie gebouwd had. Daar 
was Theo een goede en zorgzame echtgenoot. 
In hun gezin werden dne kinderen geboren, waar 
Theo heel gelukkig mee was. Hij was voor hen 
een sterk meelevende vader en wilde niets liever 
dan hen helpen, waarmee hij maar kon. 
Dat was Zijn instelling, klaarstaan voor een ander. 
Hij had gouden handen. Wat hij zag, kon hij maken 
Veel in huis heeft hij dan ook zelf gemaakt, waar
onder een aantal klokken en diverse meubelen. 
Toch was Zijn grootste hobby zijn motoren. waar
mee hij graag af en toe ging toeren. 

Hoewel hij niet zo·n man van veel woorden was, 
was hij geliefd in zijn gezin, familie en de buurt Hij 
was altijd goedgehumeurd en stond ook met 
humor in het leven. 
Theo wilde een mens steeds van de goede kant 
bekijken. Daarin ging hij heel ver. Het maakte hem 
tot een eerlijk man, die onrecht niet kon uitstaan. 
Innerlijk heeft zich in zijn leven veel afgespeeld, 
waar hij niet mee te koop liep. Hij stond op zijn 
eigen manier 1n het leven. 
Waar Theo met Annie ook erg van genoten waren 
de vakanties in de bergen. Hij kon uren wandelen 
en genieten van de prachtige natuur. 
Omdat ZJjn leven zo op werken was ingesteld viel 
het hem zwaar dat hij al vroeg zijn werk op moest 
geven wegens ziekte. Toch heeft Theo zich voor 
veel mensen nog erg verdienstelijk gemaakt en m 
en rond zijn huis heeft hij veel tot stand gebracht. 
Het 1s een grote slag voor ons, nu Theo zo plotse
ling 1s gestorven. Zijn positieve. opgewekte levens· 
instelling blijft altijd in onze gedachten. 
"Wat hebben we het toch mooi met elkaar," zei hij 
soms. 

leder die met ons heeft meegeleefd rond het plot· 
seling overlijden van mijn goede man en onze fijne 
vader Theo Legtenberg willen we daar graag heel 
hartelijk voor bedanken. 
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