


In liefdevolle herinnering aan 

M arietje Dunhoft Nijboer 

Geboren te Raalte op 2 maart 1929 
en overleden te Losser op 14 februari 2013. 

Moeder van twee dochters en oma van 
zes kleinkinderen, 83 jaar oud en weduwe 

sinds 11 juli 2004 van Gerrit Dunhoft waarmee 
ze op een week na 45 jaar getrouwd was. 

In aanwezigheid van Ingrid en Herman als een 
tevreden mens heengegaan. De laatste jaren 
waren steeds zwaarder, desondanks bleef ze 
vol vertrouwen. 
Geboren in Raalte, waar ze haar jeugd 
doorbracht in een fijn en groot gezin. Raalte 
was haar lust en leven tot ze in betrekking 
kwam in Enschede en waar ze Gerrit leerde 
kennen. Ze trouwden en gingen wonen aan de 
Leegwaterstraat in Enschede. Op 12 augustus 
1962 werden Lianne en Ingrid geboren. 
Samen met haar man genoot ze van de 
opgroeiende kinderen. Vele weekenden naar 
Delden in de stacaravan op de camping 
Westerholt en natuurlijk ook naar haar familie 
in Raalte. Gezelligheid in top. 
Toen Gerrit niet full -time meer werken kon 
wegens zijn ziekte, zat ze niet bij de pakken 
neer. Altijd dankbaar en zorgzaam. 

Toen de dames groter werden en verkering 
kregen was ze in haar nopjes, zeker toen na 
trouwpartijen er kleinkinderen kwamen. Dat 
was ook de tijd dat ze naar Losser verhuisden. 
Oppassen op de kleinkinderen samen met 
Gerrit eerst in Rijssen en later ook in Losser. 
Altijd konden we een beroep op haar doen. 
Altijd stond ze klaar. 
Helaas werd Gerrits ziekte hem te veel, 
regelmatig naar het ziekenhuis en dan weer 
naar huis. Op 11 juli 2004 na een waardig 
afscheid moest ze pa los laten. Dat heeft ze 
altijd bij haar gedragen. Desondanks pakte ze 
de draad weer op. Een fijne 80-jarige verjaardag 
in aanwezigheid van de hele familie was een 
waar feest. Eén van haar hoogtepunten was 
dat ze samen met haar dochters Lourdes 
bezocht. 
Ondanks alle tegenslag is een gelukkig mens 
heengegaan. Wij hebben op een goede manier 
afscheid kunnen nemen en denken met een 
tevreden blik terug over de tijd dat zij bij ons 
was. 

Dat zij moge rusten in vrede. 

Voor uw medeleven zijn wij iedereen bijzonder 
dankbaar. 

Ingrid en Herman 
Lianne en Herman 
en kleinkinderen 




