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Gedenk in uw gebeden 

HENDRIKUS JOHANNES LUTTIKHUIS 
echtgenoot van 

GEZINA SUSANNA HERMINA PROSS. 

Hij werd geboren op JO aug. 1921 en is 
voorzien van de sacramenten der zieken 
overleden op 25 mei 1985. Wij hebben hem 
ter ruste gelegd op het kerkhof te Rossum. 
Daar wacht hij op de verrijzenis. 

Een groot verdriet is er over ons gezin ge
komen. Vader die onze vreugde en steun 
was in 't leven is ons ontvallen Wij treu
ren in diepe rouw maar niet zoals mensen 
die Christus niet kennen. Wij geloven en 
hopen dat we eens elkaar zullen terugzien 
in Gods vaderhuis waar geen dood meer is. 
Henk luttikhuis had een edel gemoed. was 
eenvoudig en oprecht. Door zijn vriendelijk 
karakter kon hij heel gemakkelijk mee allen 
omgaan. Hij was niet gehecht aan aards 
bezit en goederen en was bereid iedereen 
die hulp nodig had te helpen waar het 
maar even kon. Zijn grote vreugde ging 
uit naar het toneel en hoeveel vreugde 
heeft hij menigeen daardoor bezorgd. 
In zijn hart was hij 'n diepgelovig en fijn
gevoelig mens, die blindelings op God ver-

trouwde. Met christelijke berusting en be
wonderenswaardige moed heeft hij 't kruis 
van zijn ziekte aanvaard. Nooit kwam er een 
klacht over zijn lippen. God alleen weet 
hoeveel moeite het hem heeft gekost om 
te moeten accepteren dat hij lichamelijk 
en geestelijk hulpbehoevend werd. 
lieve vrouw en kinderen. Ik dank jullie 
voor alle zorg en liefde die ik van jullie 
heb ontvangen. Bij God zal ik jullie voor
spreker zijn. Vergeet mij niet in jullie ge
beden. 
Eenmaal zullen we elkaar terugzien bij God 
in een vreugde die niemand ons ontnemen 
kan. 
Maria Moeder van Altijddurende Bijstand. 
Bid voor ons. 

De familie luttikhuis dankt U allen voor 
het medeleven tijdens de ziekte en het 
overlijden van onze dierbare man en vader. 


