
Wil in dankbaarheid gedenken 

Berendina Johanna Maria 
Lütke Farwick 

Geboren te Enschede 
op 13 november 1906. 

Sinds 4 september 1988 weduwe van 
Johannes Josephus Holkenbrink. 

Gesterkt door het H. Sacrament der 
Zieken overleden te Losser op 5 augustus 
2000. Na een plechtige Eucharistieviering 

in de Kapel van het Dr. Ariënstehuis te 
Enschede, hebben we op 9 augustus haar 

lichaam ter ruste gelegd op de 
Westerbegraafplaats. 

Het leven van onze goede moeder en oma 
was niet altijd gemakkelijk. Zij was nog 
heel jong toen haar moeder stierf. Ze ver
loor al vroegtijdig haar vader en later, na 
een ziekbed van 10 jaar, ook een zus. 
In haar huwelijk heeft ze samen met vader, 
met wie zij 46 jaar gehuwd is geweest, de 
moeilijke jaren meegemaakt van de oor
logstijd en de periode daarna, toen er aan 
alles een gebrek was. 
Maar altijd heeft ze zich met hart en ziel 

ingezet voor haar gezin en later was zij ook 
heel gelukkig met haar kleinkinderen. 
Zij was een heel gelovige vrouw, trouw aan 
de Kerk en met een grote liefde voor de 
Paus. Getrouw ging zij 's zondags naar de 
kerk en toen dat de laatste jaren moeilijk 
meer ging, bleef ze de Eucharistie volgen 
via de T.V. 
Het was voor haar een grote overgang 
toen zij in 1993 zich vest igde in een 
woning van 't Ariënshuis. Ze had immers 
70 jaar in hetzelfde huis gewoond aan de 
Bilderdijkstraat, eertijds door haar vader 
gebouwd. 
De vuurwerkramp van 13 mei 2000 heeft 
haar heel erg aangegrepen en werd het 
begin van haar naderende levenseinde. 
Op een van de feestdagen van Maria, in 
wie zij een groot vertrouwen had, is zij 
gestorven. 

Moge de Moeder Gods nu ook ónze moe
der binnen leiden in de eeuwige Vreugde 
van de Hemel. 

Uit dankbaarheid voor Uw medeleven en 
ter nagedachtenis aan onze moeder en 
oma. 

Kinderen en kleinkinderen. 


