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Hij werd geboren in Tubbergen op 30 april 1923. 
Gesterkt door het Sacrament van de Zieken is hij 
in Oldenzaal overleden op 18 januari 1991. Biddend 
hebben wij afscheid van hem genomen in de 
St. Antoniuskerk op 22 januari en hem daarna 
begeleid naar het crematorium in Usselo. 

Menselijker wiize gesproken hebben WIJ te vroeg, 
pas 67 jaar oud, afscheid van hem moeten nemen. 
Voor zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen gold hij 
als een man, vader en opa "met een gouden hart". 
Hij was trots op zijn gezin en vooral ook op zijn 
kleinkinderen die intens van hem hielden zoals hij 
ook van hen hield. 
Hij heeft altiJd hard gewerkt maar ook altijd met 
liefde. Want voor zijn gezin was niets hem teveel. 
Maar ook daarbui1en stond hij klaar wanneer hij 
iemand van dienst kon zijn. Zijn sociale instelling 
bleek wel uit het feit dat hij, toen hij niet meer zo 
mobiel was, toch nog mee deed aan de avond
wacht in de Mariahof. 
Toen hij nog geen vijftig jaar was. werd hij door 
een ongeval invalide en moest hij toen reeds uit 
het arbeidsproces stappen. Veel moeite heeft het 
hem gekost om dat te aanvaarden Gelukkig kon 

hij, m die omstandigheden terechtgekomen, aflei
ding vinden in zijn grote hobby het vissen, waar hij 
nooit genoeg van kon krijgen. 
Hij heeft in zijn leven veel meegemaakt. Niet alleen 
in zijn persoonlijk leven maar ook in de zorg voor 
moeder die al in het begin van het huwelijk met 
allerlei ziekten en ongemakken te maken kreeg. 
En tot het laatst toe dacht hij aan de zorg voor haar 
toekomst. 
Ondanks alle tegenslagen heeft het leven hem toch 
niet verslagen. want het was gebouwd op vaste 
grond: een rotsvast geloof. 
Heel fijn is het geweest dat hij, zo kort voor zijn 
sterven. het 40-jarig huwelijksfeest nog heeft mogen 
meemaken. 
En toen hij, omringd door zijn dierbaren, het Sacra
ment van de Ziekenzalving had ontvangen. was 
dat voor hem het moment van overgave en is hij 
enkele uren later vredig ingeslapen. 
Moge voor hem nu werkelijkheid geworden zijn wat 
staat in de psalm: 

"Als God ons thuisbrengt 
dat zal een droom zijn." 

Voor uw blijken van medeleven ondervonden 
tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve 
man, onze zorgzame vader, schoonvader en opa, 
zeggen wij U hartelijk dank. 

A.G.Th. Oude Luttikhuis-Bergman 
kinderen en kleinkinderen 


