
groot was je inzet voor alles 
moge deze verder leven in ons 



In groot geloof is ons voorgegaan 

Gerhardus Johannes Hendrikus Luttikhuis 

sinds 21 augustus 1937 gehuwd met 
Maria Johanna Klieverik 

Hij werd geboren in de Gemeente Losser op 13 februari 
1906. Nadat hij tijdig het Sacrament van de Ziekenzal
ving had ontvangen, overleed hij in het Oldenzaals zie
kenhuis op 29 april 1995. We hebben hem dankbaar 
herdacht in de Mariakerk tijdens de Uitvaartmis; daarna 
hem toevertrouwd aan de aarde op de begraafplaats 
te Oldenzaal op 4 mei. 

Geboren en getogen in het grote gezin Luttikhuis aan 
de Rotboerweg, trok hij in 1937 met Marie naar een 
nieuwe woning, waaraan hij zelf bijzonder had meege
werkt, in wat nu genoemd wordt de Uiverstraat. Hij was 
zorgzaam voor zijn vrouw tot de laatste moeilijke pe
riode toe; zelf nam hij steeds het initiatief. Zijn bezorgd
heid strekte zich ook uit tot zijn familie en tot zijn om
geving. 
Hij heeft lang gewerkt in het bos van de Lonnekerberg, 
of zoals hij het noemde 'in 'n berg' ; hij wist precies 
wat hij allemaal had gepoot, wanneer hij later weer eens 
ging kijken en het onderhoud van vroeger en van nu 
rustig bekeek. Tui nieren bleef zijn grote hobby; daar 

was hij trots op; velen zullen zich herinneren, hoe hij bij 
zijn huis kerstbomen vanuit de Lonnekerberg verkocht, 
ongeveer tegen kostprijs, want dat paste bij zijn karak
ter. 
De Plechelmusharmonie in De Lutte had in hem een 
trouw lid als muzikant met trombone, ook bij de repeti
ties; meer dan 50 jaar was hij lid/erelid. 
Hij kon goed vertellen, met name over de spannende 
oorlogstijd. Ook had hij de nodige humor. Hij was recht 
door zee, met zijn hese stem heel duidelijk in zijn op
vattingen, wat wel eens moeilijkheden gaf. 
Het geloof, dat hij van thuis had meegekregen, heeft 
hij met veel overtuiging voortgezet, trouw aan zijn pa
rochie en aan de Eucharistieviering; ook in de Mariahof 
bleef hij met zijn Mariaparochie verbonden via de kerk
radio. Zolang mogelijk was hij blijven wonen in zijn ei
gen huis, met reuma, met beperkte mogelijkheden, 
maar met goede hulp van mensen in de buurt. 
Na een kort ziekbed is hij in alle overgave teruggegaan 
naar zijn Schepper en Heer. 

Rust nu in Zijn vrede. 

Voor uw medeleven na zijn heengaan uit ons midden 
wil ik U bijzonder danken. 

M.J. Luttikhuis-Klieverik 


