
Wilt in uw gebeden blijven gedenken 

Hendrikus Herman Suthof 
In Glane werd hij als eerste van een 
tweeling geboren. Adelheid kwam daar
na, 11 november 1925. Voor huisarts 
L. de Bruyn was dit de eerste beval
ling van een tweeling in de gemeente 
Losser. Zijn kerkelijk huwelijk sloot hij 
in Losser 23 augustus 1960 met 

Gezina Johanna M aria Smit. 
Bijna 20 jaren sukkelde hij met zijn 
gezondheid en op zondagmorgen 8 sep 
tember 1985 was hij ons allen nog te 
snel af: de ziekenzalving volgde, vrouw, 
familie en buren waren verslagen . . . 
Wat is het leven? Is dit sterven? 
Op het kerkhof van de Maria Geboorte. 
parochie te Losser werd hij begraven 
11 september 1985. 

Hennie stond niet op de eerste nJ in 
het leven. Hij was goed voor zijn vrouw, 
voor hun dochter Mariët, voor zijn mede· 
arbeiders, hield van een grap en een 
,,lol letje", maar onrechtvaardigheid wil
de hij niet verdragen en zijn verant· 
woordelijksheidgevoel was zeer sterk. 
Vroeger was hij trouw lid van de K.A.J. 
en de sport boeide hem en zijn vrouw 
in sterke mate. 

Jammer dat hij de laatste 20 jaren tel
kens in botsing kwam met zijn eigen 
gezondheid. In verschillende ziekenhui 
zen was hij 21 keer patiënt. Groeien en 
bloeien is natuurlijk veel aangenamer 
en gemakkelijker dan het voortdurende 
" touwtrekken", waarvan iedere mens 
erJ moe wordt. 
Hennie was een diepgelovig man. H ij 
wist, dat onze Heer groot is, geweldig 
zijn macht, zijn wijsheid oneindig. 
Jahweh heeft behagen in mensen, die 
Hem vrezen, 
Die smachten naar zijn genade. 

Ps. 147 
De Heer doet recht aan de verdrukten . 

Voor uw blijken van belangstelling en 
medeleven betoond na het overlijden van 
mijn lieve man, onze zorgzame pa, be
tuigen wij u onze oprechte dank. 

G. J. M. Suthof-Smit 
Mariët en Freddy 




