
t 
Hij, die in mij gelooft, 

zal leven ook al is hij gestorven. 
(Joh. 11, 251 

In dankbare herinnering aan mijn geliefde vrouw 
en onze dierbare en zorgzame moeder 

Dora Russchenkamp 

echtgenote van 

Tonnie Luttikhuis 

Zij werd geboren op 24 augustus 1938 te Hertme 
en overleed gesterkt door het heilig sacrament 
der zieken in het Twenteborg ziekenhuis te Al· 
melo op 12 juni 1993. Wij hebben haar te ruste 
gelegd op het R.K. kerkhof te Ootmarsum op 
16 juni 1993. 

Wat was zij sterk en arbeidzaam 
wat heeft zij voor ons allen klaargestaan 
zorgzaam was zij heel haar leven 
• reeds vanaf haar jeugd een steun 

voor moeder, broers en zussen · 
opgewekt is zij tot het eind gebleven. 

Groot was haar betrokkenheid bij alles om haar 
heen. Dit uitte zich in haar liefde voor de natuur 
en de medemens. 
Haar lijfspreuk luidde: "Wat gebeurd is, is ge
beurd, daarom nu niet meer getreurd". 
Flink wil zij, dat ook wij zullen zijn, 
maar afscheid nemen doet zo'n pijn . 

Wij wisten dat wij afscheid moesten nemen, 
machteloos waren wij bij haar moedige strijd. 
Met een groot geloof en een sterk vertrouwen in 
Gods nabijheid heeft zij haar lijden gedragen en 
het sterven aanvaard. 
Wij zullen haar lachen en i luiten nooit meer ho
ren, haar aandacht voor het gezin en vooral voor 
de kinderen missen. 
Haar liefdevolle aanwezigheid is nu een verdrieti· 
ge afwezigheid. 
Moeder, wat jij ons hebt meegegeven, 
zal leven ook al ben jij gestorven. 

Voor uw medeleven ti1dens haar ziekte en haar 
overlijden, zeggen wij u hartelijk dank. 

Tonnie luttikhuis 
en kinderen. 



Lieve, hele lieve mama . ...... . 

jou zo langzaam te zien sterven 
is onrechtvaardig en doet veel pijn 
de mooie dingen uit m'n leven lijken te 
bederven 
omdat Jij er nooit meer zult zijn. 

Hoe kan ik jou nou loslaten; het is toch veel te 
vroeg 
'k heb jou altijd nodig, 
want ik heb nog een lang leven voor de boeg. 
Hoe kan ik in godsnaam blijven leven, 
zoals ik altijd heb gedaan: 
zo gelukkig, met zoveel liefde, zo beschermd en 
zo voldaan 
als de oorzaak is verdwenen en van mij is 
heengegaan. 

jou zo langzaam te zien sterven 
is onrechtvaardig en doet veel pijn 
de mooie dingen van het leven zullen echter niet 
bederven 
maar steeds mooier zijn. 

omdat jij gewoon zult blijven bestaan 
hoewel niet hier, maar hier ergens ver vandaan. 

Dag lieve, hele lieve mama. in de stilte ervaren we je 'zijn' 
b/Jjf ons nabij _ 


