
In onze herinnering en ons gebed 
blijven WIJ dankbaar gedenken 

Johannes Aloysius Vlutter s 
echtgenoot van 

Anna Maria Helena Hemme. 
Hij werd op 28 september 1927 in Ol
denzaal geboren. Voorzien van het Sa 
crament van de zieken is hij onverwacht 
overleden op 26 januari 1986. 
Hij werd 58 jaar oud. In een gelukkig 
huwelijk van 35 jaar werden hun VIJi 
kinderen geboren. 
Na de gezongen uitvaartmis op 30 ja
nuari d.o.v. in de St. Nicolaaskerk heb· 
ben we hem begeleid naar het crema
torium te Usselo. 

Louis Vlutters zal in de herinnering van 
veel mensen blijven voortleven als een 
vriendelijk en opgewekt man. Hij stond 
altijd klaar voor anderen: zieken zowel 
als gezonden, met name voor familie, 
buren en kennissen. Hij straalde een 
rust uit die andere mensen kalmeerde. 
Je hoorde hem zelden klagen en geen 
kwaad woord spreken over anderen. 
Thuis was hij een goede man, zorgza
me vader en lieve opa die alle tijd nam 
voor zijn vrouw en kinderen. Mama, de 
kinderen en ook Samantha betekenden 
alles voor hem. En hij hield ook veel 
van vissen. 
Tien jaar lang reed hij om de twee 

weken naar Son om Louis te bezoe
ken, zelfs drie keer in de week toen 
Louis in het ziekenhuis lag, en dat was 
hem nooit te veel. 
Sinds papa niet meer werkte, ging hij 
veel met mama uit. 's Morgens voor hij 
stierf zei hij nog dat hij in het voorjaar 
voor het eerst met mama op vakantie 
wilde. 
Wij hopen dat zijn vriendelijkheid en 
opgewektheid in zijn kinderen voort 
mag leven. 
Papa, rust in Gods vrede en bedankt 
voor alles. 

Je was een man van weinig woorden. 
Duidelijk herkenbaar voor degenen die 
biJ je hoorden. 
Een man, vader en opa waar je op kon 
bouwen. 
Met een woord waarop je kon vertrou
wen. 
Achter je ligt een leven van werken en 
plicht. 
En juist dát bepaalde in alles jouw 
eigen gezicht, 
Zo bescheiden als je hebt geleefd, 
zo bescheiden ben je gestorven. 

Voor uw medeleven en de laatste eer 
aan onze lieve echtgenoot, vader, be
huwdvader en opa, betuigen wij u onze 
oprechte dank. Familie Vlutters 




