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In liefdevolle herinnering aan 

Henni Suthof 

Henni is op 20 oktober gestorven kort nadat hij thuis 
was gekomen uit het ziekenhuis. Zijn wens om thuis 
te sterven is hiermee vervuld. 
Anderhalf jaar geleden kwam het bericht dat hij on
geneeslijk ziek was. Op 14 oktober is hij. op~eno
men in het ziekenhuis, het werd al snel du1dehJk dat 
hij nog maar kort te leven had. . 
In het ziekenhuis heeft hij nog bewust afscheid kun
nen nemen van Marietje, de kinderen en kleinkinde
ren, Henni is 72 jaar oud geworden. 

Henni is geboren op 18 n.ovember 1.937 te Losser 
en opgegroeid als oudste in een gezin van 4 kinde
ren. In zijn jonge jaren deed hij al veel aan sporti 
zo speelde hij voetbal bij t0N Losser en was h1J 
een goede hardloper. Daarnaast had hij als hobby 
het kweken van kanaries en het verzamelen van 
postzegels. 

Op 14 jarige leeftijd ging Henni w~r1<en in de texti~I 
industrie bij Van Heek & Co. H1J volgde verschil
lende avondschool opleidingen waaronder de oplei
ding HTS textiel en sociale verzekeringen. 
In 1965 is hij gaan werken als salarisadministrateur 
en later als P&O adviseur bij Blijdenstein Vllillink 
NV. Dit heeft hij met veel plezier .ged~an tot aan, 
zijn pensionering. Ook na z1Jn pens1onenng bleef.h1J 
actief bij het bedrijfs pensioenfonds als bestuurslid. 

Marietje kende hij al vanuit de kerkbanken waar de 
families Suthof en Plageman dicht bij elkaar za\en, 
maar op 19 jarige leeftijd, tijdens het dansen b1J de 
Vereniging, sloeg de vonk pas echt over. 
Op 2 juni 1964 zijn ze getrouwd en hebben een 
nieuwe woning laten bouwen aan de lnsstraat. 
Hier heeft hij altijd met veel plezier gewoond in een, 
hechte buurt en werden zijn 2 zoons geboren. H1J 
was altijd een groot supporter bij het hardlopen van 
Erwin en de waterpolo van Paul. 
Henni heeft genoten van het leven, met name de 
vakanties met Marietje en de bergtocht met Erwin 
en Paul naar de Grol1 Venediger waren voor hem 
heel bijzonder. Hij was blij dat hij zijn schoondoch
ters Elly en Karin leerde kennen, e~ de.trotse Opa 
werd van 4 kleinkinderen. Van z11n kinderen en 
kleinkinderen heeft hij de laatste jaren enorm geno
ten en hier putte hij dan ook veel levenskracht uit. 
Henni stak veel energie in het tuinieren, fotografe.: 
ren en de atletiek vereniging AV-lphitos waarvan h11 
penningmeester en erelid was. 
Ondanks zijn ziekte, bleef hij zijn moeder tot op het 
laatst meerdere keren per week in Sint Maartens
stede bezoeken. 

\Nij zullen hem enorm missen want hij was een lieve 
zorgzame man, vader en opa. 

Voor uw medeleven bij het overlijden van mijn man, 
onze vader, schoonvader en opa willen wij u harte
lijk bedanken. 

Marietje Suthof - Plageman 
Kinderen en kleinkinderen. 

Losser, 26 oktober 2010 




