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echtgenoot van Annie Luttikhuis 

Hij werd geboren in Saasveld op 13 september 1920 
en is na een kortstondig ziekbed overleden in het 
S.M.T. te Hengelo op 18 september 1999. Na een 
gezongen uitvaart in de St. Plechelmuskerk te 
Saasveld hebben we hem te rusten gelegd op het 
parochie-kerkhof. 

Pa werd geboren als oudste in een gezin van vier 
kinderen. Na de lagere school werkte hij eerst een 
aantal jaren op de ouderlijke boerderij . Toen zijn oom 
in Mander overleed hielp hij zijn tante een aantal jaren 
als boerenknecht. Na de oorlog heeft hij meerdere 
banen gehad: hij werkte onder anderen als 
metaalbewerker, in de weverij en als stratenmaker, tot 
hij op 62-jarige leeftijd met de VUT ging. 

In 1953 trouwde hij met Annie Luttikhuis. Ze kregen 
samen 7 kinderen, maar tot hun groot verdriet 
overleed Benny al op 2-jarige leeftijd. De klein
kinderen waren zijn trots bezit, hij ging altijd naar hun 
verjaardagen en gaf ze een kaart met een eigen wens. 

Ook kende zijn leven dieptepunten. Het overlijden 
vrij kort na elkaar van zijn zuster en haar man heeft hij 
zich heel erg aangetrokken. Hun nog jonge kinderen 
bleven alleen achter en hij werd hun voogd. Een 
hoogtepunt in zijn leven was een reis naar 
Zwitserland, die hij kreeg aangeboden door de 
kinderen toen hij 65 werd. 

Pa heeft bBlangeloos veel werk voor de gemeenschap 
verricht. Hij was 40 jaar actief in de Bouw- en 
Houtbond F.N.V en eenmaal in de VUT maakte hij 
zich nuttig voor de parochie, door samen met 
anderen de pastorietuin te onderhouden. 

Een grote klap was het voor hem dat ma geestelijk 
achteruitging en dat hij haar niet meer kon verzorgen. 
Hij kreeg zelf ook klachten en was vaak moe. Zijn 
laatste verjaardag heeft hij in het ziekenhuis gevierd, 
samen met zijn kinderen en kleinkinderen. Ook ma is 
daar nog bij hem geweest. Hij voelde zelf dat het 
kaarsje bijna op was. In het bijzijn van zijn kinderen en 
de twee oudste kleinkinderen is hij rustig ingeslapen . 
We vertrouwen erop dat hij nu vrede en rust heeft 
gevonden. 

Voor uw belangstelling en medeleven na het 
overlijden van mijn man, onze vader en opa danken 
wij u hartelijk. 

J.A. Tijink - Luttikhuis 
kinderen en kleinkinderen 


