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Dankbare herinnering aan 

Hermina Theodora Maria Reijers 
weduwe van 

Albertus Hermanus Luccassen 

Ze werd geboren te Gendringen op 1 sep
tember 1922. Ze overleed, gesterkt door 
het Sacrament van de Ziekenzalving, op 
6 februari 1997 1n het Slingeland Ziekenhuis 
te Doetinchem. 

Al jong - op 47-jarige leeftijd - werd ze 
weduwe en kwam de zorg voor de kinderen 
alleen op haar schouders terecht. Boven
dien had zoon Wim extra aandacht nodig. 

Toch was ze tegen haar taak opgewassen. 
Sterker nog, ze wist haar huis tot een huis 
van gezelligheid te maken waar "alles kon" . 
Meerdere jaren lang was het ·s zaterdags 
vrije instuif, ook voor de kinderen en de 
jongeren uit de buurt. En altijd was er eten 
voor iedereen. Dan werd er gesleuteld aan 
motoren en bromfietsen of gezellig gepraat 
en naar muziek geluisterd. En zelf was ze 
net zo aktief, bijvoorbeeld 1n het maken van 
kleding. Zo was ze volop betrokken bij het 
leven en de mensen in de wijk. 

Ze was recht door zee en hield ervan de 
dingen bij de naam te noemen. En heel 
nuchter bleef ze altijd met haar beide benen 
op de grond. 

Toen ze tien jaar geleden ziek werd. wilde ze 
dan ook geen bijzondere aandacht. En ze 
hield niet van "zemelen" toen haar ziekte 
zich in latere jaren verergerde. 
Wel was ze blij met alle bezoeken in het 
ziekenhuis en Den Ooiman. waarheen ze 
op 16 oktober 1995 definitief verhuisde. Ze 
bleef genieten van wat nog mogelijk was: 
bepaalde s~nes voor TV, een eigen kamer, 
akllv1te1ten 1n het huis. 

Meerdere keren kwam ze met haar vech
tersmentaliteit door kritieke dagen heen. 
Deze keer mocht niets meer baten. Rustig is 
ze ingeslapen. Moge God haar voor alle 
goeds belonen en opnemen in Zijn huis. 

ONZE VADER WEES GEGROET 

We danken U hartelijk voor Uw belangstel
ling tijdens de ziekte van onze lieve moeder 
en oma en voor Uw medeleven na haar 
overlijden en bij de uitvaart. 

Haar kinderen en kleinkinderen 


