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Gedenk 1n uw gebed en bewaar io uw 

heunoering 

Gerardus Luttikhuis 
sinds 17 april 1963 weduwnaar van 

MARIA SEIJGER 
Hij werd geboreo op erve .Kohhamer" In 
Losser op 28 scprember 1911 en overleed r huis 
aan de Stroothuizerweg in de ochtend van 
2 januari 1991. Kerslmis 1989 mocht de Kerk 
hem reeds bet Sacrament der Ziekeo toedienen. 
We hadden onu vader en opa 5 jaouari voor 
het laat•t in ons midden tijdeos de vieriog vao 
de H. Eucharisrie. Daaroa hebben wi1 hem b11 
moeder te ruste gelegd op het kerkhof van de 

St. Nicolaasparochie te Deoel:amp. 

Met de dreigiog van de Tweede Wereldoorlog 
io zicht begooneo vader eo moeder op de hei· 
bult mer de opbouw van de boerderij . Het 
was hard werken van de vrocgt- ochreod rot 
de late avood. Geleldeli1k aao werd er grond 
bij gekocht en vele jareo bewerkte Koltbamer 
met Hurreo Sets deie grond. bovendico werd 
een sruk grond gehuurd van industriëlen uit 
Enschede. 

De Belzen trekpaarden waren daarbij al die 
jaren een vertrouwd beeld, maar oiet alleen op 
het land ook bij de Denekamper paasgebruiken 
wanneer op Paaszaterdag het paashout gehaald 
werd. 

Toen moeder op 48-Jsrigc lcefri1d overlet'd was 
dat voor vader een zware slag en heeft hem 
hard voor zichulf gemaakt en daardoor ook 
wel t'ens voor z11n gn:n. 

H11 praatre graag mu r :i:orgde er wel voor dat 
z11n werk er nier onder leed. Het is dan ook 
een 7.\•·aar kruis voor hem ge" eesl !oen hij de 
laatsre levens1aren nier meer over ZIJD spraak
verruogeo kon beschikken. 

Hij kon het goed mer de buren vinden en 
legde er graag een kaarrje. 

Ook had hij een grore lnreresse voor de poli
tiek. 

Nu hij zi1n werkzaam leven heefr afgesloten 
kunnen we dankbaar :i:110 dat we hem als vader 
rn opa in oos midden bebbeo gehad. 
We willen nu bidden rot God: .Heer, U hebt 
vader in ons midden g~plaatst als een mens 
die z11n talenren goed heeft gebruikt. Verveel
voudig ziJn geluk nu 1111 b11 U is. Wij geven 
hem vol vertrouwen uit handen, wetende dat 
h11 zijn erfdeel goed heeft bt'heerd en vertrou
wem hem toe aan Uw haod, mild en zorgvol 
zoals geen mensenhand kan zijn". 

Voor uw belangstdling en mt'deleven danken 
wij U hartelijk. 

Familie Luttikhuis 


