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Zij werd geboren re Lonneker op 4 mei 1897. 
Sinds 2 2 augusrus 194 7 was zij weduwe van 

Johannes Hendrieus Vlutter1. 
Na een \~elbcsteed leven is zij in de vrede van 

Christus overleden re Enschede op 
8 maart 1987. 

Met een plechtige Eucharistieviering in de 
kapel van het Dr. Ariënstehuis hebben wij op 

12 maart afscheid van haar genomen. 

Qp aswoensdag, waarop de kerk ons hennncr1 
aan de vergankelijkheid van het leven. voelde 
onze lieve moeder en oma haar levenseinde na· 
deren en gaf zij haar wens te kennen om de 
ziekell.lalving te ontvangen. 
Zoals heel haar leven dat geweest was, zag lij 
dit als een laatste voorbereiding op de grote 
onlmoeting met God. 
Wij beschouwen het als een voorrecht, dat wij 
deze voortreffelijke moeder en oma zo lang an 
ons midden mochten hebben. 
Haar leven is nier altijd gemakkelijk gewecsl. 
Vooral de vroege dood van vader. mei wie zij 

slechts 15 jaar gelukkig mocht zijn, was een 
beproeving. ~faar dankzij haar opgewekt karak
ter en haar groot geloof heef1 zij zich alléén mei 
alle liefde en energie, die in haar was, geheel 
en al ge\\ijd aan de zorg voor haar twee kinde
ren. Misschien dat mede daardoor de band met 
hen en later ook met haar schoondochters en 
kleinkinderen tot het laatste toe zo sterk geble
ven is en dat de noodzakelijk geworden verhui
zing naar het Dr. Ariënstehuis haar aanvanke
lijk zwaar viel na zoveel jaren door haar schoon
dochter Marie zo goed veaorgd te zijn. 
Maar ook toen bleef zij zoals zij was: de fijne 
moeder, de lieve en meelevende oma, bemind 
bij velen, ook in het Dr. Araënstchuis, om haar 
eenvoud. haar blijmoedige aard en haar levens
wijsheid. 
Haar rotsvast geloof in het eeuwig leven en haar 
grote liefde voor Maria doen ons vertrouwen, 
dat de Moeder Gods haar nu zal binnen leiden 
in de vreugde van het eeuwige Paasfeest. 

Uit dankbaarheid voor uw medeleven en ter 
gedachtenis aan onze moeder, schoonmoeder 
en oma. 

Familie \'luttert. 


