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Een dankbare herinnering aan onze lieve moeder en oma 

Annie Luttikhuis 

sinds 18 september 1999 
weduwe van Jan Tijink 

Ze werd geboren op 28 juni 1923 te Albergen en is 
overleden op 26 januari 2001 te Tubbergen. 

Ma was de derde dochter uit een gezin van zeven 
kinderen, waar ze als jong meisje haar steentje al moest 
bijdragen. Als ze lopend van school naar huis kwam, 
ging ze 's winters vaak, samen met haar broers en 
zussen, knollen trekken op het land. Tijdens die lagere 
schoolperiode beleefde ze met haar vriendin Annie 
Elshuis veel plezierige en ondeugende momenten; en 
ook later toen ze samen uitgingen en op dansles zaten. 
Op dertienjarige leeftijd werd ze gevraagd om te komen 
werken in een bakkersgezin. Ze had daar de zorg voor 
de kinderen en ging alleen op zondagmiddag naar huis. 

In Tubbergen leerde ze pa kennen en in 1953 trouwden 
ze en kregen samen zeven kinderen. Ma had een lief 
karakter en wilde met niemand ruzie. Ze trad nooit op de 
voorgrond, werkte hard en stelde voor zichzelf geen 
eisen. De zorg voor haar gezin kwam op de eerste plaats. 

Toen de kinderen eenmaal het huis uit waren, kon ze 
ontzettend genieten van de verjaardagen, waar dan 
iedereen, zowel kinderen als kleinkinderen, bij elkaar 
was. Met kleine dingen kon je haar blij maken: zoals een 
mooie bos bloemen of een ritje met pa naar familie en 
kennissen. 

Zeven jaar geleden deden de eerste verschijnselen van 
de ziekte van Parkinson zich voor, waardoor ze in de loop 
der jaren steeds meer lichamelijke beperkingen kreeg. 
Ook geestelijk ging ze langzaam achteruit. In maart 
1999 kon pa helaas niet meer voor haar zorgen en 
moest ze worden opgenomen in een verpleeghuis. Haar 
toch nog plotselinge dood heeft ons allen diep getroffen. 

Ma en oma, bedankt voor al je liefde en zorg. In onze 
gedachten blijf je altijd bij ons. 

Voor uw belangstelling en medeleven na het overlijden 
van ons ma en oma danken wij u hartelijk. 

Familie Tijink 
Saasveld, 31 januari 2001 


