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Ter dankbare herinnering aan 

Geertruida Maria Luttikhuis 
weduwe van 

Johannes Gerhardus van Duist 

Moeder werd geboren te Hengelo ov op 13 
februari 1895, maar al op zeer jonge leeftijd had 
zij haar beide ouders verloren en werd groot
gebracht in een gezin in Borne, aan wie ze veel 
te danken had. Toen ook deze mensen aan hun 
levenseinde gekomen waren, was dat een zeer 
groot verdriet voor haar, waarover ze later nog 
wel eens vertelde. 
Toen zij met vader getrouwd was, zijn er uit dat 
huwelijk twee jongens en twee meisjes groot 
geworden, en er was een hele goede verstand
houding in het gezin. En dat is ook altijd haar 
grote zorg geweest. In haar huwelijk werkte 
moeder heel lang als assistente kraamhulp voor 
een arts bij de geboorte van nieuw leven. Bij tij 
en ontij moest zij er op uit. De crisisjaren en de 
oorlogsjaren waren niet zonder zorgen, maar die 
heeft ze heel goed kunnen dragen en overleven, 
temeer ook, omdat moeder een sterke gezond
heid had. Vandaar ook, dat ze een zo hoge leef
tijd heeft mogen bereiken. 
Moeder was graag thuis, maar was wel behulp
zaam in famllle en buurt, wanneer hulp nodig of 
gewenst was. Samen met vader heeft ze de oude 
dag bereikt en er veel van genoten, eerst thuis, 
en later In Backenhagen. Ze was daarvoor erg 
dankbaar en tevreden. Toen vader stierf, was dat 
voor haar een groot verdriet na zo'n lang leven 
van samen zijn in liefde en genegenheid. Maar 
daarover klaagde zij niet, want zij was er de 
vrouw niet naar, om met haar gevoelens te koop 
te lopen. Ze was meer een vrouw, die de last 
van het leven In gelatenheid droeg. 

Moeder is altijd een hele gelovige vrouw geweest, 
die ons de weg van het geloof is voorgegaan. 
Met hoeveel eerbied en aandacht leefde zij mee 
in de H. Eucharistie, eerst in de kapel, en later 
op haar kamer. Met hoeveel toewijding maakte 
zij de tafel klaar voor de Ziekencommunie. 
In de laatste drie jaren werd haar geest steeds 
zwakker en kleiner. Vlak voor haar 91 e verjaardag 
moest zij naar het ziekenhuis gebracht worden 
voor verdere verpleging en verzorging, en wij zijn 
het personeel van het ziekenhuis uitgesproken 
dankbaar voor de geweldige liefdevolle verzor
ging die ze moeder gaven. 
Moeder werd in het ziekenhuis bediend, en niet 
lang daarna, op 6 maart 1986 is ze heel rustig en 
vredig ingeslapen. Bij haar uitvaart vierden we de 
H. Eucharistie in de paroch iekerk van Onze Lieve 
Vrouw van Altijddurende Bijstand op 10 maart 
1986, en brachten haar daarna naar het cremato
rium te Usselo. 
Nu moge zij In de liefde Gods delen In het offer 
van Jezus Christus, en met vader en al Ie andere 
overledenen leven in Gods eeuwige heerlijkheid. 

ZIJ ruste In vrede. 

Toen moeder zo ziek werd en zwakker, en toen 
haar sterven daar was, hebben vel_!,n hun mee
leven getoond. Dat respecteren wij ten zeerste, 
en wij zijn U erg dankbaar. 

De kinderen. 


