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Ter dankbare nagedachrenis aan 

JOHAN"lA GEERTRUIDA OUDE LUTTIKHUIS 
weduwe van 

ANTONIUS GERARDUS BEKHUIS 

Geboren te Weerselo ~o december 1906. 
Overleden in 't Gerardus Majellaverpleeg 
huis te Denekamp 8 mer 1986, Begraven 
op 't R.K. Kerkhof te Weerselo 12 mei d.a.v. 

Een bewonderenswaardige vrouw. die zich 
door heel wat moeilijkheden en tegensla
gen heeft moeten worstelen. Ze trouwde 
in de kommervolle crisisjaren. Ze werd 
moeder van 4 zoons en 1 dochter. In de 
oorlogsjaren heeft ze vele spanningen moe
ten doorstaan. Haar man begon spoedig 
te sukkelen. Met grote liefde en zorg heeft 
zij hem bijgestaan en met hard werken 
voor haar gezin wist zij zrch staande te 
houden. 
In 1961 overleed haar man, 51 1aar. en stond 
zij alleen voor de zorg voor haar kinderen. 
Met bewonderenswaardige moed heeft zij 
zich door alle moeilijkheden heengeslagen. 
Ze was altijd opgewekt, stond voor ieder
een klaar en was een steun en toeverlaat 
voor velen. 
In 1976 werd zij door een beroerte getrof
fen en sedertdien was zij geheel afhanke-

lijk van haar omgevinq . Zij werd opgeno
men in het Sr Jozefhurs in Weerselo en 
daar \'Oelde ze zich helemaal thuis. Een 
nieuwe inzinking enrge jaren later maakte 
echter opname in het 'erpleeghuis te De
nekamp noodzakelijk. Ondanks de zeer toe 
gewijde verpleging aldaar en ook de har
telijke aanhankelijkheid van haar kinderen 
en kleinkinderen. werden dit haar moei 
lijkste jaren. 
Een leven vol verdriec en lijden waaruil 
zij werd \erlosc op het feest van Jezus' he
melvaart 19Ró. Na haar zware kruisweg hier 
op aarde moge zij nu altijd volmaakt ge
lukkig zijn in de vreugde van de verrezen 
Heer. 
Moeder en oma. wij zijn u heel dankbaar 
voor alles wat u voor ons gedaan hebt. 
Blijf vanuit de hemel. samen met vader, 
voor ons een steun en toeverlaat op onze 
verdere levensweg. 

Voor uw blijken van medeleven die wij 
mochten ontvangen cijdens de ziekte en na 
het overlijden van onze lieve moeder en 
oma, zeggen wij u hartelijk dank. 

Kinderen 
en kleinkinderen 


