
In gelovige en dankbare herinnering aan 
mijn '1eve vrouw. onze ieve IT'oeder en oma 

JOHANNA HOFHUIS 
Ze werd 2 7 mei 191 6 te A bergen ge
boren. Op 1 7 mei 1 950 sloot ZIJ aldaar 
In het Sacrament van het Huwelijk haar 

levensverbintenis inet 

GERHARDUS JOHANNES FRONGINK 

God zegende ons huwtoliik met 2 kinderen 
Na een langdurige zie~te en gesterkt door 
het Sacrament van de Zieken overleed Z•J 
op 19 december 1 979 in het G.M. zieken
huis te Hengelo De plechtige Uitvaart 
vond pl<1ats op 22 december d.a v. en in 
geloof aan de heerl ijke opstanding van de 
doden hebben wij haar lichaam op het 

kerkhof te Saasveld aan de aarde 
toevertrouwd. 

z,, was een goede vrouw, deelde met vader 
lief en leed: zij was een voorbeeldige 
moeder. haar grootste vreugde was haar 
gezin; voor haar man en haar 2 kinderen 
heeft ze geleefd en gewerkt, haar grootste 
vreugde was ze gelukkig te maken in een 
echt gelovig en godsdienstig leven Al 
vroeg In de morgen begon haar dagtaak, 
die ze graag een ogenblik onderbrak, om 
na11r de kerk te gaan en a11n God voor 
te leggen, wat haar het meeste bezig hield 
zo zag zij haar dagtaak, als een opdracht, 

als roeping van de Heer. daarom kon zij 
zo sterk zijn, ook 1n moeilijke ogenblikkeri. 
Het beeld van de bedrijv•ge huisvrouw, 
die de hele dag bezig is voor haar man 
en haar kinderen, past helemaal op haar, 
want haar liefde en zorg haar aandacht 
en meeleven ging uit naar heel de buurt, 
zonder ooit iets voor zich zelf te vragen; 
met haar altijd bezige handen stond ze 
klaar voor iedereen. "Onze beste buur
vrouw is nu heengegaan". Zo maakte zl1 
waar; "Niemand leeft voor zichzelf alleen·. 
Dierbare echtgenoot, we hebben geleefd 
en gewerkt 1n gelovig aanvaarden en ver
trouwen, in goede en kwade dagen 
Gods wegen zi1n onnaspeurlijk, maar blijf 
geloven, dat Zijn naam liefde is, ook als 
het lijden ons overvalt. 
Lieve kinderen, blijft bewaren wat werkelijk 
belangrijk is 1n het leven, en wat wij 
probeerden te laten zien. 
Dank voor jullie liefde en genegenheid, 
dank aan allen, die goed voor ml1 waren. 
Moge moeder nu verder leven bij God 
In eeuwige vrede. 
Onze Vader Wees Gegroet 

G. J. Frongink, de kinderen, behuwd- en 
kleinkinderen, danken u hartelijk voor 
uw blijk van medeleven voor het vele 
bezoek tijdens haar langdurige ziekte, 
overlijden en de begrafenis. 


