
t 
Je henden hebben voor ons gewerkt. 

Je hart heeft voor ons geklopt. 
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht. 

Rust nu meer uit. 

Een dankbare herinnering aan 

Wilhelmina Christina Ekkelboom 

sedert 27 augustus 1953 weduwe van 

HERMANNUS ANTONIUS LUTTIKHUIS 

Ze werd op 18 maart 1909 in Denekamp gebo
ren. Op 11 december 1993 overleed zij plotseling 
in huize Oldenhove te Losser. We hebben haar 
op 15 december, na een Eucharistieviering in de 
Maria Geboortekerk, te ruste gelegd in het graf 
bij haar man op het r.k. kerkhof te Losser. 

Nu wij afscheid moeten nemen van onze moeder 
en oma, willen we haar dankbaar in herinnering 
houden, zoals zij geleefd heeft. Zij was een ster
ke vrouw die zich met al haar krachten heeft in
gezet voor haar gezin. 

Al jong moest ze alleen de verantwoording en de 
zorg dragen voor haar kinderen, nadat vader, 
veel te vroeg, gestorven was. 
Met recht was ze dan ook trots op haar kinderen 
en kleinkinderen en ze volgde hen met veel be
langstelling. 
Ze heeft zich ook lange tijd aktief ingezet voor de 
naaikring van de Maria Geboortekerk. En als vrij
willigster van de U. V. V. droeg ze tot op hoge 
leeftijd haar steentje bij om anderen te helpen. 
Het alleen-zijn viel haar zwaar, daarom had ze 
graag mensen om zich heen. 
Toen haar lichamelijke krachten afnamen, moest 
ze langzaam afscheid nemen van alle aktivitei
ten, maar vooral van haar huis aan de 
Braakstraat. En ook al werd ze liefdevol verzorgd 
in St. Maartensstede en de laatste maanden in 
het verpleeghuis Oldenhove, vond ze het moei
lijk om te accepteren dat ze afhankelijk gewor
den was van de hulp van anderen. 
Als een diepgelovige vrouw heeft ze geleefd en 
gewerkt. 
We bidden dat zij nu mag leven bij God, in Zijn 
Vreugde en Zijn Liefde. 
Moeder, oma bedankt voor alles! 

Wij danken U hartelijk voor uw blijken van mede
leven, betoond na het overlijden van onze zorg
zame moeder, schoonmoeder en oma. 

Kinderen en kleinkinderen. 


