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In groot geloof is van ons heengegaan 

Maria Johanna Luttikhuis-Klieverik 

weduwe van 
Gerhardus Johannes Hendrikus Luttikhuis 

Zij werd geboren in de gemeente Losser op 24 
april 1908. 

Voorzien van het Sacrament der Zieken is zij op 2 
augustus 1995 overleden in het bejaardencentrum 
'Mariahof' te Oldenzaal. We hebben haar dankbaar 
herdacht in de Mariakerk tijdens de Uitvaartmis, 
waarna ze aan de aarde is toevertrouwd op de be
graafplaats te Oldenzaal op 7 augustus. 

Op 17 augustus 1937 is Marie getrouwd met 
Gerhard en betrokken ze samen hun nieuwe wo
ning aan, wat nu genoemd wordt, de Uiverstraat. 
Lang mochten ze samen zijn tot Gerhard overleed 
op 29 april 1995. Het leven samen met Gerhard is 
erg belangrijk geweest voor haar. Snel na het over
lijden van Gerhard is Marie hem nagegaan. De 
echte moed om zonder hem verder te gaan ont
brak haar. 

Aan de Uiverstraat voelde ze zich gelukkig in de 
huiselijke sfeer. Ze werkte met veel toewijding in 
het huishouden en ze genoot van de gewassen die 
de eigen tuin voortbracht. 
De buurt was vertrouwd en met de nodige hulp 
heeft ze er zo lang mogelijk van genoten . 

Marie had haar diep geloof van huis uit meegekre
gen en ze heeft dit met veel overtuiging gehand
haafd. De verbondenheid met de Mariakerk was 
sterk; ook na de verhuizing naar het 'Mariahof' 
bleef het contact via de kerkradio. 

Bescheidenheid en eenvoud sierde haar. Zelden 
trad ze op de voorgrond. Daar waar nodig echter 
had ze een sterk karakter. Met name in de oor
logsjaren en op andere moeilijke momenten was 
ze een steun voor Gerhard. 

Dankbaar voor de goede zorgen van bekenden en 
het verplegend personeel van het 'Mariahof' is ze 
in volle overgave teruggegaan naar haar Schepper 
en Heer. 

Moge zij rusten in Zijn vrede. 

Dank voor uw aanwezigheid en medeleven. 


