
Wilt In uw gebeden blijven gedenken 

Luterus Hermannus Sickman 
in Losser algemeen bekend als "Broer 
Sickman". 
Hij werd geboren op 3 juni 1932 te 
Losser. Z11n kerkelijk huwelijk sloot hij 
te Overdinkel 21 augustus 1957 met 

J itske Bakker. 
In "Ziekenzorg" te Enschede ontving 
hij de ziekensakramenten en stierf er 
enkele uren later, 8 mei 1984. 
Op het kerkhof van de Maria Geboorte· 
parochie te Losser werd hij begraven 
11 mei 1984. 

De ene mens is niet geliJk een andere: 
"Kostgangers van de Heer". Veel va
riatie, mogelijkheden en afwisselingen, 
Broer had een zeer goedig karakter. 
In zijn huis was ruimte voor veel men
sen. Als jochie was hiJ een echte dui
venmelker en ging zijn belangstelling 
uit naar vissen. Toen was er nog de 
vaalt in het Hannekerveld en daar ging 
hij dagelijks varen in een ton. Dat was 
spannend en gevaarlijk. 
Getrouwd hield hij van gezelligheid in 
de keuken, zittend achter de tafel en 
daar kon hij uren praten. 

De laatste jaren zag hij liever kippen 
dari dui1en. Trots was hij op het door 
zijn broer gemaakte kippenhok 
Hij werkte 25 jaren als sterker bij 
Schuttersveld. Daarna was hij 12 jaar 
bij de W.8,0. in Losser. 
Hij was zeer gelovig, maar kon niet 
de kerkruimte verdragen, Treffend was 
het om te zien, hoe zijn hele familie 
zich verzamelde om zijn ziekbed, zoe
kend naar het waarom van dit leven 
Wie ontsluit voor ons de zin van de 
Schriften ? . . . . zijn wij traag van 
hart ... ? ... Moest de Messias dat 
alles niet lijden om in zijn glorie bin
nen te gaan? Les 24, 25 en 26. 

Voor uw blijken van belangstelling en 
medeleven, betoond na het overlijden 
van mijn lieve man, onze zorgzame 
vader en schoonvader, betuigen wij u 
onze oprechte dank. 

J. Sickman- Bakker 
Lidy en Albert 
Harry en Christine 


