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Harry Lucas 
Echtgenoot van Ans Lucas • Olde Theussink 

Geboren op 28 december 1936 in Hertme 
Overleden op 25 april 2000 te De Lutte 

Begraven op 29 april 2000 op het R.K. kerkhof aldaar. 

Harry werd geboren te Hertme in een gezin van 10 kin· 
deren. Zij leefden op de boerderij. Een stukje aarde, 
waar God, bij het scheppen ervan, zich bijzonder heeft 
willen inspannen. De natuur met al zijn geluiden en zijn 
soorten stilte valt als een behaaglijke deken om je heen 
als je er bent. Een gemeenschap die voor elkaar klaar 
stond, behoorde bij zijn opvoeding. Daar hoorde ook de 
gein bij van de mensen die er woonden. Al jong aan het 
werk: machinist op de kraan en sjovels, bij de boeren· 
bond. Hij genoot van zijn jeugd, had een blijmoedig 
karakter en was altijd in voor een geintje. Hij trouwde en 
stichtte een gezin. Na een paar jaar getrouwd te zijn 
kreeg hij last van zijn hart. Die zwakte maakte hem 
arbeidsongeschikt. Een drama, want het was een man 
die maar één hobby had; werken en bezig zijn . Maar dat 
betekende wel een leven van oppassen en zorg dragen 
voor hem. Het was Harry zijn eer te na om zijn hand te 
moeten ophouden en te leven van een uitkering.Hij wilde 
graag zelf richting aan zijn leven geven. Hij zocht oplos· 
singen door te werken aan zijn tuin , zelf meubels maken, 
mensen helpen. Anderen wilde hij niet belasten met zijn 
zwakte. Zo hield hij zich bezig met alles rondom en in het 
huis. En als men hem vroeg hoe het ging, dan was het 
voor iedereen altijd goed. Mensen konden zich daardoor 

vergissen in de ernst van zijn situatie. Soms overkwam 
het hem ook dat mensen hem krachtiger inschatten dan 
hij werkelijk was. Daar moest hij zich weleens voor ver· 
antwoorden. Hij had nu eenmaal een opgeruimd karak· 
ter. Hij wilde gewoon bezigheden hebben. Na 1 0 jaar 
thuis geweest te zijn, probeerde hij weer een jaar te wer
ken. Maar dat kon hij niet meer opbrengen. Hij ging ver· 
plichtingen aan tot zijn mogelijke grens. Het helst wilde 
hij met zijn camper op pad. Toch nog een keer samen 
naar Noorwegen geweest. Monique en Jeroen deelden 
in de angst en de zorg om hem. Zij lagen elkaar goed en 
zijn veel voor elkaar gaan betekenen. Hadden nog vele 
plannen om op vakantie te gaan. Samen fantaseren over 
de toekomst. Het hebben van een kind; opa worden. 
Harry, een blijmoedig mens, met een grap en een grol 
voor jong en oud. Iedereen kent hem ook, want hij maak
te met velen zo maar een praatje; altijd geïnteresserd. 
Een heel mens met een positieve levensinstelling en een 
positieve kijk op mensen, ondanks de jaloezie, die hij in 
zijn leven tegenkwam. Maria vererend en eenvoud19 
gelovig. En nu alles klaar is in en rondom huis, knijpt hij 
er zomaar tussenuit. Ongelooflijk! Zijn leven gleed als 
water door onze vingers. Een moment waar we altijd 
bang voor en bezorgd om waren. Alleen de liefde van 
God naar zijn kinderen is in staat ons kracht te geven en 
te bemoedigen in ons verdriet. 

Het diepste verdriet, wordt zo dikwijls verzw92en. Voor 
het diepste geluk schieten woorden te kort; wif zijn met 
ons diepste verlangen verlegen, waar 't liefste bezit een 
herinnering wordt. 

Hartelijk dank voor uw medeleven, alle vriendschap en 
zorg die wij van u mochten ondervinden. 

Ans Lucas • Olde Theussink, Monique en Jeroen 
en zijn hondje Rocky 


