
In liefdevolle herinnering aan 

Christina Maria Suthof-Bos 

• 30 januari 1910 t 25 oktober 2012 

Moeder werd geboren op 30 januari 1910 in Los· 
ser. Ze is nooit meer uit dit dorp weggegaan. Ze 
was de op één na jongste in een gezin van vier 
meisjes en twee jongens. 

Na de lagere school is ze gaan werken in de tex
tielindustrie, o.a. in Duitsland en Enschede. 

In 1935 trouwde ze met onze vader Toon Suthof. 
Na een korte tijd te hebben gewoond aan de 
Broekhoekweg, gingen ze verhuizen naar de En· 
schedesestraat. Samen kregen ze vier kinderen: 
Henni, Bert, Annie en Gerie. 

Zoals dat in die tijd gebruikelijk was, heeft moe· 
der sinds haar huwelijk de zorg gehad voor haar 
man en kinderen. Dat heeft ze met al haar liefde 
gedaan. Aan de ene kant heeft ze mede daar· 
door groot geluk gekend, maar aan de andere 
kant ook groot verdriet. 

Na een liefdevol huwelijk van ruim 53 jaar stierf 
onze vader Toon. Toen in de jaren negentig eerst 
Ine en later Bert overleden, waren de dagen voor 
haar nooit meer hetzelfde. Toch had ze de kracht 

om door te gaan en dat heeft ze tot op hoge leef 
t11d op haar eigen zelfstandige manier gedaan. 
Pas op 85-jarige leeftijd was er meer verzorging 
nodig en verhuisde ze naar St. Maartens-Stede, 
waar ze sindsdien van een liefdevolle verzorging 
mocht genieten. 

Het jaar 2010 bracht haar twee intense momen· 
ten: ze bereikte de gezegende leeftijd van 100 
jaar maar ze had ook haar intense verdriet door 
het overlijden van Henni. 

In haar laatste maanden werd haar energie lang
zaam maar zeker minder en na een welbesteed 
leven van 102 jaar is moeder op 25 oktober ge· 
storven. 

We zijn dankbaar voor haar liefde en zorgzaam
heid en zullen haar herinneren als een gelovige 
vrouw, die een voorliefde had voor vlinders, het 
symbool van de ziel. 

Voor het medeleven na het overl ijden van onze 
onze moeder, schoonmoeder, oma en over
grootmoeder willen wij u hartelijk danken. 

Kinderen, klein-
en achterkleinkinderen 




