


In grote dankbaarheid blijven we gedenken 

Gesina Maria Luttikhuis-Oude Roelink 

sinds 20 mei 1965 weduwe van 

Hendrikus Johannes Luttikhuis 

Ze werd geboren in Zuid-Berghuizen op 28 november 
1907. H eel bewust ontving ze het sacrament van de 
ziekenzalvinginhetverpleeghuisteDenekamp, waarze 
overleed op 3 augustus 1997. Velen kwamen samen in 
haar vertrouwde Mariakerk te Oldenzaal om de Eucha
ristie te vieren ten Uitvaart, waarna we haar lichaam aan 
de aarde hebben toevertrouwd op de begraafplaats te 
Oldenzaal op 7 augustus. 

ZegroeideopaanhetLossers Voetpad in een gezin van 12 
kinderen. Vanaf haar huwelijk, 60 jaar geleden, woonde 
ze in het grote huis aan wat nu heet de Uiverstraat. Ze 
werdmoedervan 8 kinderen, 1 dochter en 7 zonen, voor 
wie ze zich met al haar gaven heeft ingezet. Als een 
eenvoudige, lieve vrouwstond ze bekend, haar huis en 
haar hart stonden altijd voor iedereen open. 
Ze toonde grote belangstellingvoor het doen en laten van 
haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen; ze 
had ze het liefst zoveel mogelijk enzo dicht mogelijk bij 

zich; en wat kon ze genieten van allerlei gezelschapsspe
len, als kaarten, dammen en sjoelen. 
Maar ze had ook een brede interesse voor wat zich in de 
wereld en in de kerk aandiende. 

H:tar man overleed in 1965 na een ziekteperiode van 5 
jaar, zokwamzeal vroeg alleen te staan, wat voor haar 
een grote opgave betekende. 
Wat had ze een diep en overtuigd geloof, waarin ze graag 
anderen liet delen. Ze was een echte Mariavereerster 
ging meerdere keren naar Kevelaer, Lourdes e~ 
Banneuxingrotetoewijding,maarhadookinhaartuin 
een Mariakapelletje, dat ze altijd goed verzorgde met 
bloemen; vanuit haar keuken, waar zede laatstetijdveel 
zat, had ze daar een mooi zicht op. 

In de Mariakerk zat ze trouw op haar vaste plek, later in 
de eeme bank om alles goed te kunnen volgen. 

In grote overgave en met een glimlach is ze van ons 
heengegaanomvooraltijdbijGodenMariatezijn. 

Rust in vrede. 

Uw medeleven tijdens haar ziekte en na haar overlijden 
heeft ons veel steun en troost gegeven. We willen u daar
voor bijzonder bedanken. 

De familie 


