


Dankbaar gedenken wij 

Louisa Sophia Philomena Reymer 

weduwe van Johan Vlutters 

• 20-5-1915 
te Oldenzaal 

t 9-10-1995 
te Oldenzaal 

Wij hebben afscheid van onze moeder en 
oma genomen in de St. Plechelmusbasiliek 
op 12 oktober en haar daarna begeleid naar 
het crematorium te Usselo. 

Wat zullen we haar nog missen. De spil uit 
ons midden. De moeder die ons zoveel 
heeft meegegeven. De oma die zo hechtte 
aan het gezellig samen-zijn. Een echte 
'kloek' vol zorg om het wel en wee van haar 
kinderen en kleinkinderen. Zij was het die 
ons leerde, hoe belangrijk een warm en 
hecht thuis is, als fundament van leven. Zij 
leerde ons echter ook, dat je als mens niet 
stil moet blijven staan, maar vooruit moet 
zien te komen in deze wereld. Moeder was 
een echte Oldenzaalse. Het liefst zag ze 
dagelijks "n aoln griez'n" even staan. Altijd 
op tijd uit de veren en aanpakken. Al moest 
vader voor z'n werk veel van huis, toch 

hebben ze elkaar op handen gedragen. Ook 
toen vader afscheid moest nemen uit dit 
leven, stond zij hem half in deze moeilijke 
periode. Moeder was er, als je haar nodig 
had! Veel plezier gaf haar het zingen in de 
operette. Ook het vervaardigen van de no
dige aankleding was haar lust en leven. 
Moeder was ook een trotse vrouw, die 
graag goed voor de dag kwam. 
De laatste jaren bleek steeds duidelijker dat 
haar lichaam haar geest niet kon bijbenen. 
Toen bleek ook dat voor haar verzorgd 
worden veel moeilijker lag dan te zorgen. 
Neef Jantje is haar in deze periode zeer van 
dienst geweest. 
Toch nog onverwacht kwam haar einde. Wij 
vertrouwen haar nu in liefde toe aan haar 
zorgzame hemelse Vader. Moge de H. Ple
chelmus haar geleiden naar dat blijvende 
Thuis in Gods nabijheid. 

"Moeder en oma, bedankt voor alles. 
Rust in vrede!" 

Wij danken u voor uw belangstelling en 
medeleven. 

familie Vlutters 


