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We blijven dankbaar gedenken 

M~RIA LAMBERTA JOHANNA 
LUTTERS-LUITEN 

echtgenote van 

WILHELMUS PETRUS LUTTERS 

Ze werd geboren te Gendringen op 25 janu
ari 1924. Na een lange ziekteperiode over
leed ze vrij onverwacht, voorzien van het H. 
Oliesel, op 29 september 1986 in het zieken
huis te Oldenzaal. We hebben haar herdacht 
tijdens de Uitvaart in de Maria kerk, waarna 
we haar lichaam te rusten hebben gelegd op 
de begraafp laats te Oldenzaal op 2 oktober. 

Zowel bij haar familie als bij haar vele vrien
den en kennissen zal zij in de herinnering blij
ven voortleven als de hartelijke, vriendelijke 
en hulpvaardige vrouw; op wie nimmer tever
geefs een beroep werd gedaan; ze was gastvrij, 
met grote aandacht voor ieder persoonlijk. 
De grote zorg voor haar gezin, in het bijzon
der voor haar geestelijk gehandicapte dochter, 
stond centraal in haar leven, maar ze vond 

ook steeds tijd om met hart en ziel zich in te 
zetten voor gehandicapte medemensen. 
Ze had zich ten doel gesteld om nog lang voor 
haar Elleke te kunnen bi ij ven zorgen; het was 
dan ook moeilijk te aanvaarden, dat zij die 
zotg noodgedwongen aan anderen moest toe
vertrouwen. 
be ziekteperiode van 5 jaar was een grote be
proeving, maar ze wenste zo min mogelijk een 
belasting te zijn voor hen, die haar dierbaar 
waren en haar de laatste tijd thuis en in het 
ziekenhuis verpleegden. Ze straalde iets uit 
van blijmoedigheid, van de ervaring dat het le
ven toch de moeite waard is, waarbij ze dank
baar kon genieten van de kleine dingen. 
Deze gelovige vrouw, die zo stipt de Euchari
stie meevierde, zolang ze het kon, werd ge
konfronteerd met vele vragen, waarover ze 
eerlijk met anderen kon spreken; maar ook 
wist ze zich telkens weer gedragen door de 
aanwezigheid van God, aan wie ze haar leven 
toevertrouwde. 
Moge de rust, die ze de laatste tijd zo moeilijk 
kon vinden, nu haar eeuwig deel zijn. 

Voor uw vele blijken van medeleven tijdens de 
ziekte en na het overl ijden van mijn lieve 
vrouw, onze goede moeder en oma, zeggen we 
u bijzonder dank. 

Uit aller naam: 
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