


Veel te vroeg ... maar het is genoeg. 
Wel wat moe van al dat gedoe! 
Ik ben voldaan, ik mag gaan. 

Alfons Soethof 
Alphonsus Hendrikus Marie 

* 5 november 1946 t 30 maart 2010 

Alfons is 5 november 1946 geboren te 
Giesbeek. Hij groeide op in een gezin van 
8 kinderen. Alfons was nummer 5 in de rij. 
Naast hem zijn er 4 broers en 3 zussen. Zijn 
jeugdjaren werden gekenmerkt door ondeugd. 
Hij nam de pont en verte lde de veerman dat 
zijn vader de rekening zou betalen. 
Later w ijdde hij zijn leven aan het geloof door 
naar het kleine seminarie te gaan. Op zijn 
20° leek hem dit niet meer de juiste weg. Hij 
besloot onderwijzer te worden. Tijdens zijn 
opleid ing heeft hij Anke leren kennen. Zij zijn 
getrouwd en hebben 2 kinderen gekregen, Tijs 
en Babette. 
Na de opleiding heeft hij vanaf 1972 tot 2008 
gewerkt in het onderwijs, waarvan 33 jaar op 
de Mariaschool te Beuningen. 
In 1975 kwamen ze naar Beuningen, want 
Alfons kreeg daar een baan als onderwijzer. Hij 
heeft in de jaren dat ze er woonden genoten 
van Beuningen en omgeving. Hij zette zich 
daar in, voor de gemeenschap en w as zeer 

sociaal betrokken. Onder andere heeft hij 
gezongen in de koren en heeft hij geholpen bij 
werkzaamheden voor de parochie. 
De laatste jaren heeft Alfons gevochten tegen 
kanker. Hij heeft altijd geloofd in een goede 
afloop. 
De kinderen en kleinkinderen waren zijn 
grootste drij fveer. De kleinkinderen, Jenske, 
Senna en Mila mochten altijd komen en opa 
had altijd tijd voor ze. Hij deed alles voor ze, tot 
het laatst kwam hij zijn bed uit om bijvoorbeeld 
yoghurt met ze te eten. 
Na 6 jaar heeft hij de strijd moeten staken. Hij 
is vredig overleden in het Hospice Holos te 
Oldenzaal. 

Beetje bij beetje moest jij ons verlaten. 
Wij konden niet zo goed meer met je praten. 

Langzaam ben je van ons weggegleden, 
met kleine stappen, elke keer. 

Telkens werd je weer iets ontnomen, 
de man, vader en opa van vroeger 

was je niet meer. 
Maar nu je voorgoed bent heengegaan, 

zeggen wij "Bedankt" voor alles 
wat je hebt gedaan. 

Wij willen u danken voor alle steun en 
medeleven t ijdens zijn ziekte en na zijn 
overlijden. 

Anke, Babette en Tijs 


