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In d&nkbate herinnering un mijn lieve vrouw en aue 
zagzamanoeder 
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gehuwd mc:t 

TONNY NUHOF 

à werd 1eboren op 2 mei 1942 in den Haag en ove.d-S 
geheel onverw1cht op 14 j1nuui 1987 in b.ur ouderlijke 
wonin1 te Hengelo. De uit vaan vond pluta in de Piuo X 
kerk op 19 j1nuori wuma de begrafenis volgde op de 
r.k. bcgraafpluta un de Deurningenuut. 

". 
Als stetven volgens een heel oude ltlassicke opv1uin1 het 
vertrek ia voor een lange en ongewiuc re.is, don ia Riet 1!
gelopcn woensd1g 14 j1nuui un hou lutatc re.is 
begonnen. Dit beeld ia wel hccl bijzonder op hoor Vin 

tocpuaing omdot zij tijdens hou leven vele reizen 
gemout hce.ft. à heeft op vele plaatsen in ons llnd 
gewoond, divcne pleeggezinnen gekend tol.dit ze hou 
dcfuliticve thuish1ven vond bij Tonny hau mm en h11t 
kinderen. Groot ia douom onze verslagenheid nu ze 

plotael.ing ia ovcrk:dcn. Waarom moest dit gebcuzcn? We 
crvorcn het als een bijn1 niet te unvu rden verlies. Door 
alle venlriet en tranen heen blijft ons echter de 
herinnering 11n hou. Het ia een hele mooie herinnering. 
Vol zorg en liefde beeft zij zich ingcut voor ons gezin. 
Het wu hau meest kOllbare bezit in h11t leven. Daar 
leefde ze voor en dau werlnc ze voor. Maar haar 
bcllrtgstclling en intcrease had een bredere actieradius. 
Jarenàng ia zij gidsenleidatcr 1cwccat. à was hulpmoo
der in creotieve vlkken op het Esrein en vier jau 1ang 
voorzitatcr van de ouderraad v111 de Mavo 't Lansink. Zo 
ia zij velen van dienst. En wat we hier ook niet onvermeld 
mogen laten was haar geloof in God en Christus. Riet 
wilt hou leven ten diepste verankerd en geborgen in 
God. Onze dink voor alles wat zij voor ons gcd11n en 
belekend heeft, willen we gelovig aamenvauen in dit 
gebed: Heer, geef haar nu de welvenliendc rust en neem 
hoor op in uw koningrijk . Riet, bedank voor alles wil je 
voor ons gcdan hebt. 

Voor uw meel.even n1 het overlijden Vin mijn lieve 
vrouw en onze zorgzame moeder zeggen wij u onze 
hartelijke donk. 
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