
In dankbare herinnering aan 

Marietje Kienhuis - Luttikhuis 
weduwe van Hennie Kienhuis 

levenspartner van Cor Luchtmeijer 

*Losser 31 maart 1924 -r Losser 10 november 2008 

Ma werd geboren op 31 maart 1924 hier in Losser in het rooie 
dorp. Zij was de jongste uit een gezin van 13 kinderen. Al vroeg 
moest ze na de lagere school aan hel werk. Zelf zei ze daarover: 
veur drec dubbeltjes in de week ko "j werken bic Van Heek. 

Ze heeft haar leven lang hard gewerkt. Eerst bij Van Heek. later 
thuis. Ze leerde Hennie kennen op de kennis in het jaar 1946. 
Samen dronken ze een advocaatje en een pilsje bij cafe Lemmink. 
Vanaf dat moment waren ze onafscheidelijk. Ma was zeer geluk
kig met Hennie. zeker toen ze 4 kinderen kregen. Tot haar grote 
verdriet overleed pa op 42-jarige leeftijd in 1968. Ruim 20 jaar 
bleef ze alleen en vond haar kracht bij de kinderen. 

Ma vond het niet gemakkelijk om alleen te zijn. Na de dood van pa 
vond ze veel troost bij haar zus Annie en kreeg veel steun van de 
buren. Tot haar geluk leerde ma in 1987 Cobus kennen. Toen hij 
daarna op de koffie kwam. noemde ze hem direct Cor en zo is het 
al die jaren gebleven. Later was Cor dag en nacht aan haar zijde. 
Cor z·n zorg en toewijding was een grote troost voor ma en voor 
de kleinkinderen was hij altijd opa Cor. 

1 Joewel ze haar leven lang Pa heeft gemist, is ze bijzonder dank
baar geweest dat ze het geluk mocht ervaren om de laatste 21 jaren 
samen met Cor te zijn. 
Op maandag 10 november is ze thuis getrolTen door een hersen
bloeding. waarna ze ·s avonds is ovcrlcdcn. In haar verliezen we ·n 
liefdevolle moeder en vriendin, die al le dagen heeft genoten van de 
mensen om haar heen. 

Voor al uw blijken van medeleven en belangstelling, bedanken wij 
u van harte. 

Namens Cor, kinderen. klein- en achterkleinkind. 




