
Wilt in uw gebeden blijven gedenken 

Fronica Johanna Hermina Gras 
die te Losser geooren werd 25 no
vember 1918. Daar sloot zij ook haar 
kerkelijk huwelijk 8 januari 1942 met 

Johannes Antonius Luttikhuis. 
Met haar verjaardag in het verschiet 
was zij reeds bezig allerlei voorberei 
dende werkzaamheden te verrichten. 
Zij was dikwitls moe en ging op tijd 
n~ar bed. 19 November 1983 kwam zij 
uit bed, vroeg of haar zoon Jan bij haar 
wilde blijven en in een kort ogenblik 
reisde Fronica af, zonder pijn, zonder 
afscheid. Zij ontving het H. Oliesel en 
werd op het kerkhof van de Maria Ge
boorteparochie te Losser begraven op 
23 november 1983, in het graf bij haar 
man, die reeds stierf 3 april 1971. 

Deze vrouw was een eenvoudige moe
der, die er een grote eer in stelde, dat 
haar kinderen zeer dikwijls thuis kwa· 
men om dan in een onderling samen
zijn de familieband te verstevigen. Zij 
was zo blij, dat haar zes kinderen een 
plaats hadden gevonden in de maat
schappij. Graag ging zij met haar kin
deren wandelen of rondrijden. Dan zag 
zij van alles en kon er nog heel lang 

over napraten, hoe mooi de schepping 
zich aan ons laat zien. 
Als zij hulp kon bieden bij mensen die 
enigszins in verlegenheid zaten, stond 
zij terstond klaar om een handje te 
helpen. 
Met drie buurvrouwen vormden ZIJ een 
clubje, die eens in de week bij elkaar 
kwamen. 
Inderdaad kon ZIJ zeggen: we hebben 
het werk niet geschuwd, we aten geen 
brood zonder te betalen, we hebben er 
naar gestreefd niemand tot last te zijn, 
we wilden 'n voorbeeld ge. en ter navol
ging. Toen de Heer kwam, bracht Hij 
recht en vrede mee en Zijn Geest ver
vulde mij geheel. 

Voor de blijk van belangstelling en 
medeleven, betoond na het overlijden 
van onze zorgzame moeder, schoon
moeder en oma, betuigen wij u onze 
oprechte dank. 

Kinderen, behuwd- en 
kleinkinderen 


