
Een dierbare herinnering aan 

Carlo Schutte 
* 11 mei 1972 

t 22 augustus 1999 

Sinds 8 april 1999 echtgenoot van 
Martine Kroezen 

De afscheidsviering bij Carlo's uitvaart was op 26 auiius
tus 1999 in de St. Georgius Kerk te Almelo, waarna hij is 
begraven op het R.-K. kerkhof aldaar. 

Samen plezier, samen op reis, 
samen een eenheid, samen eigenwijs. 
Samen een thuis, samen toekomst, 

samen verdriet en samen weer moed. 
Nu i-erder zonder jou, dal doet pijn, 
te welen nooit meer samen te zijn. 

Ik hou van jou. 
Martine 

"ALS DONDERSLAG BIJ HELDERE HEMEL .... " 
Andere woorden schieten ons niet te binnen om jouw 
plotselinge heengaan te omschrijven. Je was net gelukkig 
getrouwd met Martine. Hel beste wat haar ooit over
kwam. Je had het zo fijn samen. 
L>e zoon die elke ouder zich zou wensen. Altijd vrolijk en 
joviaal een echte broer, waar je van op aan kon. Een 
schoonzoon, zwager, niet te beroerd om te helpen. 
Een vriend voor zijn vrienden die altijd op hem konden 
bouwen. 
Op je werk en voor je collega's altijd voor de volle 100% 
aanwezig. Je was geen prater, maar je stond volop open 
voor de mensen om je heen. Je zeurde niet, deed niet mee 

aan oeverloze discussies, maar was recht door zee. Je was 
een doener met een gezonde dosis humor, door en door 
eerlijk. Een wereldverbeteraar, zag je onrecht dan wilde 
je gelijk helpen. 
Je iienoot intens van je huis en je tuin. Je was sportief , 
energiek en levenslustig. Stilzitten dat kon je niet, altijd 
vol ondernemeningslust en plannen beramend voor de 
toekomst. Je mocht maar 27 jaar worden en al die tijd 
was je het middelpunt van ons leven. 
We hadden je graag nog heel, heel lanii bij ons gehad. In 
gedachten en in ons hart houden we je vast. We zullen je 
nooit vergeten. 

- Carlo heeft zijn motor gestart voor zijn laatste reis -

BEDANKT VOOR ALLES. 

Uw warme blijken van medeleven, aandacht, bloemen en 
kaarten zijn een grote steun voor ons. Hiervoor onze 
oprechte dank. 
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