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In dankbaarheid blijven wij gedrnken 

Geertruida Bernardina 
Luttikhuis 

wed uwe van 

Johannes Lucas Veenhuis 

Moeder werd geboren op 4 aug,,stus 1904 te Losser. 
Na een kormondige ziekte overleed zij, voorzien 
van het Sacrament der Zieken, op Paasmorgen 
16 april 1995. 
Op 20 april hebben we tijdens een plechtig gezon
gen uitva11rt aficheid van ha11r genomen in d.e 
parochiekerk van de H.H. Simon en ]111:ills re 
Reutum en l1t1ar lichaam te nme gelegd op her 
parochiële kerkhof 

Moeder was een sterke en diep gelovige vrouw, 
die steeds weer in staat was allerlei tegenslagen ce 
boven te komen. Na haar huwel ijk met Jan 
Veenhuis op 9 november 1938 zetten ze samen 
de ouderlijke boerderij voort. Uit hun huwelijk 
werden 6 kinderen geboren, vijf zoons en één 
dochter. Mee hare en ziel zette ze zich in voor 
haar gezin en de boerderij. Haar leven was niet 
ronder zorgen en verdriet. Veel verdriet had ze 
na het overlijden van w on Jan. Ook de 1.iekre 
van zoon Gerrit bezorgde haar vcd zorgen en 
verdriet. 

Mee grote k vcnskrach t, gesterkt door haar diepe 
geloof, probeerde zij û ch steeds weer opnieuw 
aan het leven toe te vertrouwen. Ze leefde en 
zorgde voor de boerderij, haar kinderen en klein
kinderen, tot het laatste toe. 

Naast de zorg voor boerderij en gezin had u:. 
grote belangstelling voor alles wat zich in de 
wereld afspeelde. Ook na het overlijden van 
vader 3 jaar geleden, hield ze de kracht om ver
der te leven. 

Na een ziekbed van enkele weken, voorzien van 
her H . Sacrament der Zieken, overleed ûj op 
Paasmorgen 1995. Nu mag zij voor altijd leven 
in de vreugde en de vrede van de Verrezen 
Christus. Moeder hedankr voor al jouw zorg en 
licfcte. 

Voor uw belangsrelling en medeleven, die wij 
mochten ondervinden, op welke wijze dan ook, 
tijdens haar ziekte en na het overlijden van onze 
moeder en oma, zeggen wij u hierbij oprecht 
dank. 

Kinderen en kleinkinderen 

Reutum, 20 april 1995 
Venhuisweg 16 




