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Met grote dankbaarheid denken wij terug aan 

JOHANNA GEERTRUIDA MARIA 
LUTTIKHUIS 

Zij werd op 4 mei 1898 te de Lutte geboren 
en is na tijdig voorzien te zijn van het Sacra
ment van de Zieken in het nood-gebouw van 
de Mariahof te Oldenzaal overleden op 25 de
cember 1983. 
De gezongen uitvaart heeft plaats gevonden in 
de Mariakerk, van waar uit zij is begraven op 
het kerkhof te Oldenzaal. 

Op het Kerstfeest, waarop wij herdenken, dat 
de goedheid en de mensenliefde van God op 
aarde is verschenen, heeft ook Anna Gods 
goedheid ervaren . Na een zeer lang en geluk
kig leven is zij plotseling op 85-jarige leeftijd 
zonder enige pijn van ons heengegaan. Een 
dood om naar te verlangen! 
In eenvoud, met grote trouw en zorg heeft zij 
gedurende ruim 32 jaar aan de pastorie in de 
Lutte gewerkt. Daarna heeft zij nog bijna 10 
jaar zich ingezet als kosteres van de Maria
parochie in Zuid-Berghuizen . Met recht zijn 
op haar van toepassing de woorden uit de 
Schrift : "Mijn ijver voor Uw huis heeft mij als 
vuur verteerd". Praktisch heel haar werkzaam 

leven is zij in dienst geweest van de priesters 
en de parochie. Dat is niet eenvoudig, want 
ook priesters en parochianen hebben hun 
eigen eigenaardigheden. Met een dienstbaar
heid, die lijkt op de dienende liefde van de 
heilige moeder Anna en de heilige maagd 
Maria, heeft zij niet haar eigen eer gezocht, 
maar de eer van God. Misschien is dit ook de 
reden, waarom zoveel huishoudsters aan de 
pastorie "Anna of Marie" heten. Dagelijks was 
Anna in de Eucharistieviering en daarnaast 
had zij een grote vereering voor het H. Hart en 
voor Maria. 
Vele jaren heeft zij gelukkig geleefd in het 
eenvoudige huis aan de Uiverstraat; eerst met 
Leida Pegge, eveneens een oude getrouwe ge
dienstige aan de pastorie. 
Gastvrij als zij was, stond de deur voor ieder
een open. Haar laatste levensjaar heeft zij 
doorgebracht in de Maria hof, waar zij liefde
vol verzorgd werd. 
Moge haar broers en zusters, haar familie
leden, kennissen en priesters, die haar gekend 
hebben, haar in hun gebeden gedenken. 

Voor de vele blijken van belangstelling bij het 
plotseling overlijden van onze zuster, schoon
zuster en tante, zeggen wij U onze oprechte 
dank. 

Fam. Luttikhuis. 


