
Een liefdevolle herinnering aan 

BERNARDINA JOHANNA LUTIIKHUIS 

Sinds 29 oktober 1971 weduwe van 

Johannes Klieverik 

moeder van Marietje, Annie, Diny, Jan en 
Betsy. 

Zij werd geboren op 5 juli 1916 in De Lutte 
en overleed op 9 oktober 1983, na het 
ontvangen van het Sacrament der Zieken 
in het ziekenhuis te Oldenzaal. 
Na een uitvaartdienst in de St. Antonius
kerk werd zij ter ruste gelegd op het 
kerkhof in Oldenzaal op woensdag 12 ok
tober 1983. 

Wij staan zo machteloos zeiden haar kin
deren toen een korte en felle ziekte haar 
gezondheid aantastte. iedereen stond 
machteloos, ook de medische wetenschap. 
Maar zelf aanvaardde ze de dood in het 
sterke geloof dat dit niet het definitieve 
einde is maar het begin van een nieuw 
leven. Ze heeft altijd geleefd vanuit deze 
zekerheid dat er maar een dunne schei
dingsmuur bestaat tussen tijd en eeuwig
heid. Zoals Vondel het met deze twee 
grootse zinnen zegt: 
"wanneer dit t ijdelijk leven endt begint het 
endeloze leven" 
lede{ sterft zijn eigen dood en toch is in 
dit sterven een grote overeenkomst met 

de dood van haar geliefde man. Ze sterft 
in dezelfde maand, in het zelfde ziekenhuis 
en blijft ondanks pijn en moeheid tot het 
laatst helder van geest zodat ze de ge
beden van de Ziekenzalving nog meebidt 
en aanwijzingen geeft over uitvaart en be
grafenis. Ze vraagt de rector van het 
ziekenhuis uitvaart en begrafenis te doen 
zoals hij dat ook gedaan heeft voor haar 
man. Toen ze haar taak volbracht had, de 
kinderen op hun plaats waren, kon ze 
opeens de eenzaamheid niet meer aan. 
Daarom bekende ze na de Ziekenzalving: 
Ik ben zo blij . Blij om de volbrachte taak, 
het bewaarde geloof en blij in het vooruit
zicht weer bij haar man te zijn. 

"God zal samen wakker maken 
die Hij gescheiden tot zich riep" 

Sluiten wij haar in de warmte van ons 
hart. Moge zij daar voortleven en zo bij 
ons blijven. Moeder Maria, wees uw trouwe 
dochter indachtig. 

Voor Uw blijk van deelneming onder
vonden na het overlijden van onze lieve 
moeder en oma, zeggen wij U hartelijk 
dank. 

Kinderen en kleinkinderen 

Oldenzaal, 12 oktober 1983 


