
Gedenk in uw gebeden 

JOHANNA HOFSTEDE· GRAAVE 

geboren op 18 november 1915 
te Lonneker, 

overleden op 22 mei 1990 te Enschede. 
Zij was weduwe van Johan Hofstede. 

De uitvaartmis vond plaats op 
25 mei in de rectoraatskerk van 

St. Bernadette te Enschede en daarop 
volgde de crematie te Usselo. 

Er straalde iets af van deze vrouw, die onder 
haar zware beproevingen van ziekte, pijn en 
eenzaamheid, waaronder jarenlange blind
heid, toch altijd blij en opgewekt was. 
Ja... zij heeft heel wat te verduren gehad 
gedurende "de kruisdagen" van haar leven. 
Johanna heeft een zaak gehad, waarin zij 
zich verdienstelijk maakte. Haar grootste 
zorg echter ging altijd uit naar haar me
demensen, waaraan zij haar grootste zorg 
heeft besteed. 
Zo leerden wij haar kennen, als een voor -
beeldige echtgenote, die haar man Johan tot 
het laatste toe met de meest liefdevolle zorg 
omringde. 

" Wie wel doet, wel ontmoet" , zegt een 
spreekwoord!... Dit mocht zij op haar zelf 
toepassen, want toen zij na de dood van 
Johan met Auke Hof door het leven ging, 
ondervond zij van hem, toen zij dit nodig had, 
een meer dan gewone toewijding. Het werd 
hem echter onmogelijk om haar thuis zijn 
hulp te bieden. 
De verplegers en verpleegsters, die zijn taak 
gedeeltelijk konden overnemen, hebben 
haar verder geholpen, waarvoor haar familie 
zeer dankbaar is. 
Johanna is gestorven in de laatste dagen 
voor 's Heren Hemelvaart. De kerk vierde 
toen vroeger de kruisdagen. Dezen zijn thans 
opgehouden, zoals de kruisdagen van 
Johanna's leven opgehouden zijn. Daags na 
Hemelvaart hebben wij haar de laatste eer 
bewezen. 
Wij vragen de opgestegen Heer, dat Hij ook 
onze dierbare dode eenmaal met ziel en li
chaam moge doen opstijgen naar het betere 
leven, waar alle christenen naar verlangen!... 

Voor uw medeleven betuigen wij U onze 
oprechte dank. 

De familie. 


