
Wilt in uw gebeden blijven gedenken 

Antonius Franciscus Monnikhof 
In de Lutte werd hij geboren 26 no
vember 1908. In Losser sloot hij zijn 
kerkelijk huwelijk 25 mei 1938 met 

Hendrika Maria Brunink. 
In "de Stadsmaten" te Enschede ver
bleef hij enkele dagen. Reeds eerder 
had h11 de sakramenten der zieken ont
vangen en nu stierf hij 4 fe~ruari 198?. 
zo snel dat de familie er niet eens b11 
kon zij~. Op het kerkhof van de Mari~ 
Geboorteparochie te Losser werd hlJ 
begraven 7 februari 1986. 

Uiterlijk vertoon verdroeg Toon niet. 
Vele jaren werkte hij bij de boeren, het 
liefst met paarden op het land. Met 
twee paarden voor de wagen werden 
door hem grote, zware vrachten stenen 
vervoerd van de Steenfabriek "Werk
lust" te Losser. Ook stookte hij de oven 
bij van de fabriek van "V~n Heek" in 
Losser. Hij had een vurig karakter, 
wist met grote vasthoudend heid te be · 
reiken, wat hij graag wilde en tegen 
spraak was niet bepaald aan te beve
len. 
Op 30 juli \976 werd hij getroffen do?r 
een beroerte. Dat was een zwaar kruis 

voor hem. Omdat hij een echte door
zetter was, stond hij 's morgens vroeg 
in zijn groentetuin te spitten, pot~n en 
zaaien. Alles kon alleen maar links
handig plaatsvinden ... het moest en 
het zou. 
Veel heeft hij moeten verwerken in zijn 
leven, de levensvreugde lag niet direkt 
in grote stapels op tafel. 
Toon kende zijn eigen, stille geloofs 
leven : "Heer, Gij zijt ons verschen~~ 
als het ware licht, maar vaak doen WIJ, 
alsof wij U niet zien. Vergeef ons o~
ze schuld. Wees voor mij, de macht1· 
ge, de Heer, de Held in de .strijd, 
maar tevens de Koning der glorie. 

Voor uw blijken van belangstelling en 
medeleven, betoond na het overlijden 
van mijn lieve man, onze zorgzame va
der en opa, betuigen wij u onze har· 
telijke dank 

H . M. Monnikhof- Brunink 
kinderen en kleinkinderen 


