
Ter dankbare herinnering aan 

ANTONIUS JOHANNES HOFSTE 

echtgenoot van Maria Johanna Schotten 
vader van 13 kinderen. 

Geboren te Weerselo 12 juli 1920. 
Aldaar plotseling overleden op 

27 februari 1984. 
Begraven op het R.K. Kerkhof te Weerselo 

1 maart d.a.v. 

Hij was in al z'n eenvoud een bewonderens
waardige man, die geheel leefde voor zijn 
grote gezin. Bovendien droeg hij gedurende 
vele jaren ook de zorg voor tijn ouders, z'n 
zuster Anna en z'n broer Jan. 
Met een vanzelfsprekend plichtsbesef en 
met heel hard werken volbracht hij zijn zwa
re taak. Hij was geen man om stil te zitten, 
maar was altijd aan het werk als chauffeur, 
in z'n bedrijf of bij de heidemaatschappij, 
met een grote voorliefde voor het buiten
leven, op het land of in de tuin. 
Sinds hij 9 jaar geleden getroffen werd door 
een ernstige hartkwaal, moest hij het wel 
wat rustiger aandoen, maar bij de pakken 
neerzitten deed hij niet. 

Wel leerde hij de aardse zorgen wat meer 
relativeren en hij raakte vertrouwd met de 
gedachte dat hij ieder ogenblik kon worden 
opgeroepen door de Heer van alle leven. 
Hij hechte des te meer aan zijn geloof, leef
de zonder angst, bleef steeds vol belangstel
ling voor zijn vrouw en kinderen en geluk
kig levend in onze Weerselose gemeenschap, 
zo werd hij heel onverwacht midden in zijn 
werk dood gevonden, in alle rust en vrede, 
alsof hij zeggen wilde: Hier ben ik Heer, ik 
heb m'n best gedaan, ik geef mij helemaal 
over aan U. 
Vader Toon, wij zijn U heel dankbaar voor 
uw prachtige voorbeeld. Leef nu voor altijd 
gelukkig in Gods eeuwig leven. 
En blijf voor je vrouw, je kinderen, je zus
ter en je broers en voor ons allemaal een 
sterke steun, totdat we allen eens bij elkaar 
mogen zijn in het hemelse Vaderhuis. 

Voor de vele blijken van medeleven na het 
plotseling overlijden van mijn lieve man, 
onze vader en onze broer betuigen wij U 
onze oprechte dank. 

Familie Hofste. 

Weerselo, februari 1984. 


