
"Rust nu maar uit, 
je hebt ;e strijd gestreden, 
je hebt het als een moedige vrouw 

gedragen. 
Wie kan begrijpen wat je hebt ge

leden? 
wie kan voelen wat je hebt doorstaan?". 

Wilt in uw gebeden blijven gedenken 

Johanna Maria Juliana Seijger 
In de Lutte werd zij geboren 22 fe
bruari 1912 op erve .Woltersboer". 
Haar hele leven heeft zij hard gewerkt 
op de boerderij. Zij verzorgde haar 
kinderschaar, maakte van alles mee en 
de laatste jaren belemmerde haar ge
zondheid haar sterk om overal de ge
paste belangstelling te tonen, 
Zij ontving de ziekensakramenten en 
stierf, volgens haar wens, thuis, op de 
boerderij 21 augustus 1986. 
Zij was gehuwd met 
Johannes Gerhardus Jacobus Luttikhuis 
die reeds stierf op 12 september 1983, 
Bij hem werd zij begraven, op het kerk· 
hof van de Maria Geboorteparochie te 
Losser, 25 augustus 1986. 

Het meest opvallende was wel haar gro
te incasseringsvermogen. Niet iedereen 
is in staat in te slikken, wat zij in een 
grote gelijkmatigheid van humeur tel
kens opbracht. Altijd kwam zij weer 
op voor haar kinderen. leder kind kreeg 
de kans verder'. te studeren. Je moest 
haar kennen om te zien, hoe ze haar 
kleinkinderen volgde, vol belangstelling, 
maar ook met trots en vreugde. Ze ge
noot zo, als ieder kind regelmatig bij 
haar in huis kwam Zij verstond de 
kunst ook op hogere leeftijd .moeder", 
centrum te zijn. Ze vond het heerlijk 
door al haar kinderen op een of an
dere wijze verzorgd te worden en die 
aandacht deed haar bijzonder goed. 
Zij was ook een erg gelovige vrouw, 
die de beperkingen van haar sterfelijke 
lichaam precies wist te bepalen, maar 
die ook diep zich bewust was van het 
feit, dat de Geest Gods haar sterfelijke 
lichaam eenmaal levend maakt om ook 
te mogen delen in Gods verheerlijking. 

Voor uw belangstelling en medeleven, 
betoond na het overlijden van onze 
lieve moeder, schoonmoeder en oma, 
betuigen wij u onze oprechte dank. 

Kinderen, behuwd- en 
kleinkinderen. 


