


Een blijvende gedachtenis aan 

Lies Zuithof -

Olde Monnikhof 
echtgenote van Theo Zuithof 

Als de jongste van een tweeling is Lies met haar 
zus Suze geboren op 15 juni 1942 in Lutterzand. 
Met haar 7 zussen en 5 broers groeide ze op als 
"Lies van 'n Bisschop" in het gezin van Gerard en 
Marie Olde Monnikhof - Beming. 
Op 31 maart 1967 trouwde ze in Weerselo met 
Theo Zuithof. Ze kregen samen een zoon Peter en 
een dochter Mi1jam en werden schoonouders van 
Silvia en Paul. Voor hen leefde en werkte ze op de 
eerste plaats; zorgvuldig regelde ze het 
huishouden, ze had een luisterend oor voor 
iedereen, toonde veel begrip voor een ander en 
met haar gevoel voor rechtvaardigheid gaf ze 
objectief haar oordeel. 
Toen Theo in 1983 een eigen bedrijf begon, 
verhuisde het gezin naar Almelo. In alles stond 
Lies naast Theo en steunde hem daarbij door de 
hele zorg voor de boekhouding en de administratie 
van het bedrijf op haar te nemen. 
Haar ontspanning vond ze in puzzelen en 
spelletjes; ze hield van de natuur en volgde met 

veel plezier naailessen. Haar hondjes Harley en 
Rocky waren trouw in haar nabijheid. 
Samen met haar gezin heeft ze genoten van hele 
mooie vakanties en in mei 2000 heeft ze samen met 
haar zussen en schoonzus een bedevaart naar 
Lourdes gemaakt. 
In december 1997 openbaarde zich bij haar een 
ernstige ziekte die aanvankelijk bedwongen leek, 
maar in juli 1999 terug kwam. Ze wist dat ze niet 
meer beteren kon. Moedig heeft ze tot het laatste toe 
gevochten. Dankbaar was ze haar man en kinderen 
dat ze op haar verjaardag het ziekenhuis kon verlaten 
om thuis te kunnen sterven, de trouwe zorg van hen 
voor haar met de ondersteuning van haar huisarts, 
thuiszorg en van haar tweelingzus Suze en haar man 
heeft ze als heel weldadig ervaren. 
Moegestreden "Ik doe niet meer mee!" heeft ze in 
volle overgave temidden van haar dierbaren haar 
leven teruggegeven aan haar Schepper op 2 7 juni 
2001. Lies, ma, zus, bedankt; jij houdt een heel 
warm plekje in onze harten. 

Na haar uitvaart ten afscheid in Mariaparochie 
hebben we haar uitgeleide gedaan naar het 
crematorium in Almelo. 

Lies, leef nu in vrede voort bij [;od. 

Almelo, 2juli 2001 


