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Ter dankbare gedachtenis aan 

JOHAN HOFMEIJER 
weduwnaar van ANNA VELTHUIS 

Hij werd geboren op 11 juni 1923. Nog vrij on
verwacht is hij gestorven, na gesterkt te zijn door 
de ziekenza lving, op vrijdagavond 27 maart 1981, 
op 57-jarige leeftijd. De dienst van uitvaart en 
begrafenis vond plaats op woensdag 1 april 1981. 

In vrede moge hij rusten op het parochiële 
kerkhof te Hengevelde. 

Naast zijn lieve vrouw en zorgzame moeder voor 
het gezin, hebben wij ook Johan te ruste gelegd, 
goede vader en onmisbaar voor de zeven kinde
ren, die afsche id hebben moeten nemen , eerst 
van moeder en nu van vader. Naar ons menselijk 
oordeel was beider leven onaf, te jong zijn zij 
gestorven, er had nog zoveel liefde en zorg van 
hen uit kunnen gaan voor hun thuis . We vragen 
naar het 'waarom' en we krijgen geen antwoord . 
In ons geloof mogen we ons richten tot God, die 
het kortstondige en gekruizigde leven zal om
geven met het ge luk en de vrede van de hemel. 
Afkomstig uit zijn geboorteplaats St. lsidorus
hoeve nam hij zijn intrek op erve "De Klomp" 
met zijn vrouw, met wie hij trouwde op 7 juni 
1953. In v reugde en trouw hebben zij zich met 
e,lkaar verbonden gevoe ld, in zorgzaamheid ook 
voor oom en het opgroeiende gez in. Het 12½
j arig huwelijksfeest was een feeste l ijke dag, niet 
wetend wat te wachten stond. Er was een sfeer 
van hartelijkheid en dienstbaarheid. Maar de op
gewektheid, die vader van nature bezat, werd 
verstoord door tegenslag, ziekte . en sterven. 
Het heengaan van zijn vrouw maakte hem een
zaam en wat neers lachtig; en toen hij ook zelf 

een pijnlijk proces van afbrokkeling in zich voel
de , werd het hem moeilijk opgewekt te blijven, 
hoe hij het ook probeerde voor zijn omgeving. 
De kinderen zijn dankbaar voor het begrip dat 
vader toonde, voor zijn zachtheid van karakter en 
voor zijn zorg en meeleven met hen. · 

Al leefde hij de laatste jaren in teruggetrokken
heid, tijdens zijn leven was hij aktief in de sport 
en heel bijzonder dienstbaar voor de parochie
gemeenschap door zijn trouwe lidmaatschap van 
het herenkoor, waarin hij als zeer goede zanger 
graag het gregoriaans zong, en er leiding aan 
gaf. 
Dank voor het arbeidzaam leven, nu hier dan 
daar, dank voor al Ie zorg aan de kinderen be
steed; dank ook voor de dienst aan de parochie': 
God moge je befonen, Johan, met het eeuwig le
ven. In geloof ben je ons voorgegaan, in geloof 
ben je gestorven; moge je voorbee ld in ons 
voortleven. 

Rust in vrede. 

Wij zijn U al len, die zo hebt meegeleefd bij 
ziekte en overl ijden, oprecht dankbaar. 

Familie Hofmeijer-Veilthuis 

Marke lo, april 1981. 


