
Als de toekomst zorgen geeft, 
het heden geen glans meer heeft, 
denk aan de mooie herinneringen 

die je hebt beleefd. 
Dan kun je zeggen: "Ik heb geleefd!" 

Een dankbare en blijvende herinnering aan 

Hennie Vluttert 

die op 2 augustus 1935 in Enschede 
geboren werd. Hij was 37 jaar gehuwd met 

Gerda Wijering. 
Op 2 januari 2000 is hij, na een langdurige 

ziekte overleden. We hebben hem op 
6 januari, na de Uitvaartviering in de 

Maria Geboortekerk te Losser, te rusten 
gelegd op het R.K. kerkhof. 

Bovenstaande gedachte schreef pa zelf, op 
de dag dat hij, enkele maanden geleden 
hoorde dat hij ongeneeslijk ziek was. Het 
werd een lange en zware lijdensweg, voor 
hem en ook voor ons die om hem heen 
waren. Moedig, zonder te klagen, heeft hij 
zijn ziekte en pijn gedragen. Het is moeilijk 
om hem nu al los te moeten laten, maar veel 
dierbare herinneringen blijven ons met hem 
verbinden. Hennie was een man die hield 
van gezelligheid. 

Thuis, met zijn vrouw en kinderen, zijn 
kleindochter Romy, waar hij zo gek mee 
was. En wat biljartte hij graag, samen met 
zijn zoons en schoonzoon. We zullen zijn 
humor blijven herinneren. Je kon ook over 
alles praten met hem. En was er een pro
bleem, pa wist er altijd weer een oplossing 
voor te vinden. Vele jaren werkte hij met 
veel plezier bij Huuskes. Als hobby had hij 
ook de voetbal, waar hij zich ook voor inge
zet heeft. Graag knutselde hij in de schuur 
en hij hielp de kinderen als er iets te doen 
was, zeker ook in het bedrijf bij Herald. 
Jammergenoeg heeft hij bijna niet kunnen 
genieten van de Vut, want sindsdien begon 
zijn gezondheid zwakker te worden. We put
ten kracht uit de wijze waarop hij geleefd 
heeft, dat zal voor ons een voorbeeld blijven. 
Hij leeft verder in ons hart en zo bevelen we 
hem aan bij God. Dat Hij hem opneemt in 
Zijn Vreugde en Zijn Liefde. 
Hennie, pa, opa bedankt voor al je zorg en 
inzet voor ieder van ons. Rust in Vrede! 

We zijn u dankbaar voor uw medeleven, 
betoond tijdens de ziekte en na het overlij· 
den van mijn lieve man, onze zorgzame 
vader, schoonvader en opa. 

Gerda Vluttert·Wijering 
Kinderen en kleinkind 




