


Dankbaar gedenken wij 

Gerrit Vlutters 

Hij werd geboren op 7 november 1929 te Oldenzaal. 

Na enkele maanden van strijden is Gerrit op 83-jarige 

leeftijd vrij onverwachts in de vroege ochtend van 
5 april thuis te Saasveld overleden. 

Gerrit is opgegroeid te Oldenzaal, in een gezin van 

9 kinderen. Al op jonge leeftijd leerde hij het 
slagersvak kennen en ging hij aan de slag in 

vleeswarenfabriek "de Leeuw". 

In 1956 trouwde Gerrit met Trees en trokken zij 
samen in het ouderlijk huis op de boerderij van Trees 

te Hasselo. Samen kregen zij 2 kinderen en weer 
later werd hij trotse opa van 8 kleinkinderen. Veel 
gelukkige jaren heeft hij met zijn gezin gekend . 
Naast zijn drukke leven in de vleeswarenfabriek, 
heeft hij vele uren werk op de boerderij verricht. 
Ruim 40 jaar heeft Gerrit bij "de Leeuw" met heel 

veel plezieren inzet gewerkt, zelfs na zijn pensioen 
kon hij er nog geen genoeg van krijgen. 

In 1994 vonden zij hun plekje aan de Bornsestraat in 
Saasveld waar hij zich heel snel thuis voelde. 

Gerrit was een actief persoon, zo had hij ook vele 
hobby's om zijn week mee te vullen. Hij was altijd 
graag buiten aan het werk in de tuin, zijn moestuin 

of bij de kippen. Daarnaast was hij op de 
woensdagochtend zeer actief met zwemmen. 
Gerrit was nauw betrokken bij de voetbalvereniging. 

Zo stond hij vaak langs de zijlijn om zijn kleinkinderen 
aan te moedigen en verrichte hij op de 
maandagochtend veel werk met de vuttersploeg. 

Ook de voetbal op tv sloeg hij niet over, en dan 
voornamelijk FC Twente waarvan hij elke wedstrijd 

op de voet volgde. 

Gerrit heeft lang in een goede gezondheid geleefd en 
hield van veel gezelligheid en een feestje op z'n tijd. 

Ondanks zijn fitte gesteldheid en humoristische 
karakter werd hij ruim twee jaar geleden getroffen 
door ziekte. Desondanks gaf hij de hoop niet op en 
bleef hij altijd positief. De laatste periode kreeg hij 

steeds meer lichamelijk klachten en ging zijn 
toestand langzaam achteruit. Helaas heeft Gerrit 
deze strijd uiteindelijk niet mogen winnen. 

Zoals hij vaak zei" joa, zo is't leaven" 

Wij danken u voor uw steun en medeleven in deze 
moeilijke tijd. 

Kinderen en kleinkinderen . 


