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Een dankbare herinnering aan 

Anneke lpskamp-Luttikhuis, 

die op 10 december 1914 in Losser geboren 
werd. Ze was gehuwd met 

WILLEM IPSKAMP, 

die in 1968 overleed Op 4 april 1994 stierf zij, na 
voorzien te zijn van het Sakrament van de Zie
kenzalving, in het Medisch Spectrum Twente te 
Enschede. Op 8 april hebben we haar, na een 
Eucharistieviering in de Maria Geboortekerk te 
Losser, naar het crematorium te Usselo bege· 
leid. 

Nu wij afscheid moeten nemen van moeder, van 
oma, willen wij haar in herinnering houden, zoals 
ze was. 
Het liefste leefde ze in haar eigen wereldje, in alle 
eenvoud . 
Haar gezin, haar familie en niet te vergeten de 
buurt waarin ze zolang woonde. Daar voelde ze 
zich het meest op haar gemak. 

Zorgen voor de mensen om haar heen, dat was 
haar levenswerk en haar hobby. Ze hield veel 
van Jos en Lidy en de kleinkinderen waren haar 
alles. 
Toch is haar leven niet zo gelopen, als ze het 
zich had voorgesteld. Heel jong nog overleed 
haar man plotseling, waardoor ze alleen verder 
moest. Ze heeft dit eigenlijk nooit kunnen ver· 
werken. Het verdriet bleef aan haar knagen. Al 
vond ze wel voldoening in het zorgen voor haar 
broer, die bij haar woonde. Maar ook van hem 
moest ze, een aantal jaren geleden, afscheid ne· 
men. 
Moeder had altijd al te lijden onder een zwakke 
gezondheid. Maar de laatste ziekte kwam toch 
onverwacht. Twee weken slechts kreeg ze om 
afscheid te nemen van het leven. Het Sakrament 
van de Ziekenzalving gaf haar zeker de nodige 
kracht in de laatste dagen van haar leven. 
We hopen en bidden, dat zij nu rust en vrede 
mag vinden bij God 
Moeder, oma. bedankt voor al je zorg en liefde. 

We zijn U dankbaar voor uw medeleven, be· 
toond tijdens de ziekte en na het overlijden van 
mijn dierbare moeder, schoonmoeder en oma. 

Jos en Lidy 
Jelle, Jasper, Merijn, Elmar 


