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Dankbaar en liefdevol gedenken 

wij 

Aloysius Johannes 
Theresia Vlutters 

Louis 
echtgenoot van Annie Droste 

Hij werd 22 mei 1931 geboren te Oldenzaal 
en overleed te Almelo, gesterkt door het 
Sacrament der Zieken, op 3 april 1993 
thuis temidden van zijn gezin, zoals hij dat 
de laatste maanden steeds te kennen gaf. 

Hij was een trouwe, zorgzame echtgenoot, die zijn vrouw 
en kinderen onvoorwaardelijk voorop stelde, in momen
ten waar hij dacht dat het nodig was. Zijn leven heeft hij 
intens beleefd. Op zijn eigen energieke wijze probeerde 
hij met veel optimisme en wilskracht inhoud te geven 
aan zijn aardse bestaan. Hij deed dit innerlijk sterk op 
God vertrouwend en met grote rechtschapenheid. Na het 
overlijden van zijn vader nam hij, op jonge leeftijd, met 
grote vanzelfsprekendheid de zorg over voor zijn moeder, 
broers en zus. Later nam hij, in goede harmonie met Ans. 
het leven zoals het op hem afkwam. om vanuit dat 
startpunt te pogen de zaken naar zijn hand te zetten. Hij 
deed dat liefdevol voor ons en rechtvaa rdig in zaken. 
De mensen dicht om hem heen genoten van zijn oor
spronkelijke manier waarop hij zijn doelen trachtte te 
bereiken. Hij was voor zijn familie iemand van weinig 
woorden en bovendien iemand die nimmer klaagde. 

Liever probeerde hij zijn ongemakken of problemen zelf 
op te lossen, omdat hij zijn familie hiermee niet wilde 
belasten. Tot het laatste toe dwong hij hierdoor bij ons 
gevoelens van grote genegenheid en respect af. De 
laatste jaren van zijn arbeidzaam leven had hij meer tijd 
om te genieten van zijn gezin, zijn kleinkinderen en zijn 
vakanties met de caravan. Hij deed ook dat zeer intens 
zoals dat bij hem paste. Dat hij een tevreden man was 
bleek met name de laatste tijd, waarop hij weleens 
terugkeek en meermalen vertelde dat hij zijn leven 
precies zo zou willen overdoen. Hij leefde graag en wilde 
dat hier voortzetten, tenminste als het leefbaar bleef. De 
laatste maanden was dit steeds moei lijker, hoewel hij 
onvoorstelbaar bleef vechten. Zijn dood was echter 
onvermijdelijk. De leegte voor zijn directe omgeving is 
geweldig groot. Zijn ziel is weg, maar zijn persoonl ijkheid 
houden we. 
Zijn aardse bestaan is nu ten einde, maar wij geloven en 
vertrouwen dat dit geleid heeft tot Hem, de Vader van alle 
goeds. 
Lieve Louis. papa en opa, tot ziens. 

Voor de vele blijken van belangstelling tijdens de ziekte 
en medeleven ondervonden na het overlijden van mijn 
dierbare man en allerliefste papa en opa zeggen wij U 
hierbij oprecht dank. 

Almelo, 7 april 1993 
W. de Clercqstraat 73. 

Annie Droste 
Kinderen en kleinkinderen 


