


In vrede ruste 

Anna Antonia Maria Besouw 
weduwe van Karel Frans Joseph Luttikhuis 

Moeder, oma werd geboren op 25 juni 1911 in 
Venlo. Zij is op 8 juli 2000 overleden te Raalte. 
Op donderdag 13 juli d.o.v. hebben we haar na 
de uitvaartmis in de Basiliek van de 
H. Kruisverheffing te Raalte te ruste gelegd op 
het R.-K. kerkhof aldaar. 

We hebben moeder lang in ons midden mogen 
hebben. Haar leven heeft in het teken gestaan 
van opoffering en zorg. Op 17 oktober 1946 
trouwde zij met Karel Luttikhuis, die na het over
lijden van zijn eerste vrouw plotseling alleen 
voor de zorg voor zijn acht kinderen stond. 
We mogen wel zeggen dat ze direct een grote 
verantwoordelijkheid op haar schouders nam en 
moest in deze haar weg zien te vinden. 
Aan de Markt, zoals ze altijd zei, heeft ze graag 
gewoond. In hotel- café-restaurant "Neuf' was 
een grote bedrijvigheid. Het was werken van 
's morgens vroeg tot 's avonds laat. 
In 1964 gingen vader en moeder uit de zaak. In 
1965 overleed vader, uit hun huwelijk zijn 4 kin
deren geboren. Ze heeft vaak veel moeten ver-

werken, zaken die soms haar Krachten bijna te 
boven gingen. Wat moeder kenmerkte was haar 
geloof en haar liefde voor kinderen, dieren en 
bloemen. 
In 1996 overleed haar oudste dochter Jovanka. 
Dit verlies drukte een stempel op haar laatste 
levensjaren. 
Na lange tijd aan de Oude Molenweg te hebben 
gewoond, verhuisde ze naar het verzorgings
huis Swaenewoerd. Hier kreeg ze op liefdevolle 
wijze de zorg en hulp die ze behoefde. 
Geleidelijk aan namen haar krachten af. 
Ze hield veel van haar kinderen en kleinkinderen. 
Wij zijn blij dat ze met vreugde nog 's middags, 
op de dag van haar overlijden, Julia, haar pas 
geboren kleinkind, in haar armen heeft kunnen 
houden. 
Ondanks haar hoge leeftijd is haar vredig heen
jiigaan voor ons toch nog onverwacht geko
men. Wij hebben haar eenvoud en haar geloof 
in mensen diep in ons hart gesloten. 
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Wij danken u voor uw belangstelling voor moeder 
en voor het medeleven na haar overlijden. 

Kinderen en kleinkinderen. 


