
Dankbaar gedenken WiJ 

Lies Pünt·Nijhuis 

echtgenoot van 

Toon Pünt 

Zij werd geboren op 12 april 1937 in De Lut· 
te. Op 15 december 1992 overleed zij na 
gesterkt te z11n door de H. Sacramenten der 
Zieke". Haar lichaam werd ten ruste gelegd 
op het r.k. kerkhof in De Lutte op 19 decem
ber 1992. 

Wij zijn verdrietig omdat we in zo'n korte 
tijd afscheid van je hebben moeten nem~n. 
Je hebt ons in deze periode nog zoveel lief
de en troost kunnen geven dat we dit sa
men hebben kunnen doorstaan 

Je genoot van zoveel dagelijkse d~ngen, 
maar voor jou zoals je alt11d was, was 1e met 
het kleinste al tevreden. Een grote wens 
van jou was een vijver in de tuin, deze heb je 
samen met ons pa nog kunnen maken. Hier
van hebben jullie met z'n tweetjes nog zo 
van kunnen genieten. Je grootste hobby 
, de zang" was je lust en ie leven, hiervoor 
was ie niets teveel. Met plezier zette ie je in 
om atres goed te laten verlopen. Als het 
ging om anderen te helpen of te steunen 

stond je altijd vvor hen klaar en niets was 
dan teveel voor JOU. 

Ma, je was en bli1ft voor ons de steun 1n ons 
leven. 

Ma, waarom glipte je ons zo langzaam weg 
je strijd is nog lang 111et gestreden. 

Je was altijd zo opgewekt, zo vol goede moed 
1e dacht altijd, het komt wel goed. 

Wij blijven nu alleen met ons verdriet en vele vele 
vragen, . 
waarom jij, waarom zo snel, waarom moest 1e 
ons verlaten. 

We zullen proberen jouw moed, jouw doorzet
tmgsvermogen over te nemen. 
Het zal ons verder helpen in ons leven. 

Voor uw belangstelling en medeleven welKe 
wi1 van U mochten ondervinden t!jdens de 
ziekte en na het overlijden van m11n vrouw 
en onze moeder, danken wij U hartelijk. 

Pa 
Hame-Karola 
Helga-Marcel 

De Lutte. december 1992 
Beatrixstraat 48 


