
Het taaiste beetje is nu op, 
veel had ik te verduren 

Het kaarsje is nu opgebrand. 
gedoofd zijn alle iwen 

Voor mij die het aangaat is het met erg, 
Ik heb genoeg geleden. 

Wel voor hen die ik achterlaat, 
Vaarwel en wee.~ tevreden. 

In dankbare herinnering aan: 

<E;fisa6etfi :Maria !Nïjfiof43eckµs 
Lies6etli 

weduwe van Toon Nijhof. 

Geboren op 21 september 1924 
te Weener Ems (Ostfriesland, Duitsland). 

Q,erledcn op 9 februari 2013 te Enschede. 

a de uit,aartvicring op vrijdag 15 februari is 
Liesbeth, confonn baar wens, bij Toon en Miny 

begraven op bet kerkhof te Losser. 

Liesbeth was bet tweede kind uit een gezin van 
5 kinderen. 
ZiJ had enige jaren een dienstbetrekking bij een 
pastoor en werkte na diens \crtrek in een winkel. 
In 1958 kreeg zij verkering met Toon die weduwnaar 
was van Miny Harleman. 

Na een korte tijd leerde Liesbeth de families Nij hof, 
Keur en Harleman goed kennen en werd zeer hanelijk 
in de familiekring opgenomen. 
Begin februari 1959 zijn ZIJ getrouwd en woonden 
toen aan de Scholtinkstraat tot aan 1975. Na een kon 
'erblijf aan de Lepelaars1raa1 volgde de verhuizing 
naar de Oranjestraal, waar 1e zeer graag mochten 
wonen. 
In 1994 kreeg Jan een zoon. Erg blij en verrast waren 
Liesbeth en Toon met hun kleinzoon Maurice. Samen 
met kleindochter Sandra kwam Maurice regelmatig 
langs 'oor gezelligheid en wat lekkers. 
Na het o•erlijden van Toon in 2005 is Liesbeth naar 
het venorgingstehuis St. Maanenstede 'erbuisd. 
In 2011 is aebtcrkleindocbter Sietske geboren. 
Liesbeth had gehoopt dat bet een meisje zou worden 
en was er erg blij mee. Sietske deed haar dan ook 
altijd stralen. 
Ten gevolge van twee valpartijen met gebroken been 
en heup is haar lichamelijke co geestelijke gesteldheid 
zodanig achteruitgegaan dat ze daaraan is overleden. 
Ik zal haar herinneren als een zorgzame steun en 
1oe,·erlaa1 voor mijn vader en dank haar voor mijn 
opvoeding. 

Voor uw blijk van medeleven en belangstelling na het 
overlijden van moeder en oma zeggen wij u hartelijk 
dank. 

Jan 
Sandra en Rob 

Sietske 
Maurice 


