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weduwe van 

GERRIT JAN VLUTTERS 

Zij werd geboren te Wierden 29 nov.1883 en 
overleed te Enschede 19 sept. 1977, voorzien 
van het H. Sacrament der zieken. Op 23 sept. 
d.a.v. hebben wij tijdens de gezongen Eucha
ristieviering in de Antoniuskerk te Oldenzaal, 
afscheid van haar genomen en haar begraven 
op het r.k . kerkhof aldaar, waar haar de Blijde 
Opstanding wacht. 

Zij was een vrome vrouw, trouw aan 't gebed. 
Iedere dag ging zij naar de kerk. Zii zocht 
baar kracht bij God en bij Zijn Zoon Jezus. 
Dat had zij van thuis meegekregen, een groot 
gezin. Daar heeft zij ook geleerd aan te pak
ken. Zij was arbeidzaam en sober voor zich 
zelf, ja uiterst zuinig. Toch was zij altijd goed 
gekleed, een statige vrouw. Zij is lang jong 
gebleven. Voor haar man was zij een zorgza
me vrouw. W ederzijd s steunde zij helemaal op 
hem . Het moet voor baar 'n groot verlies ge
weest zijn, toen bij haar zeventien jaar gele
den kwam te ontvallen. Temeer omdat zij kin
derloos is gebleven. Kontakten met het open
baar leven had zij praktisch niet. Zij moest 't 
toen alleen nog hebben van haar familie en 
vriendenkring. Gelukkig hebben zij haar goed 
opgevangen. Vanwege haar psychische achter-

uitgang moest zij ongeveer zeven jaar voor haar 
dood in 'n verpleegtehuis worden opgenomen . 
De geestelijke aftakeling ging verder, zodat 
zij praktisch niemand meer kende. De laatste 
maanden van baar leven heeft zij veel pijn ge
had . De dood was voor baar een bevrijding. 
Zij is overgegaan naar een beter leven. Moge 
zij delen in de Opstanding van Christus en in 
vrede leven bij haar Heer. 

Voor uw bli.jken van medeleven tijdens haar 

ziekte en bij haar overlijden zeggen wij U 

onze hartelijke dank. 

Oldenzaal, sept. 1977 

Lyceumstraat 73 

Zr. Johanna en 

verdere fam ilie 


