
1 er herinnering aan 

Gerardus Anthonius Hofste 

sedert 6 augustus 1994 weduwnaar van 

Gerda Kemerink op Schiphorst 
Geboren te Weerselo, 21 april 1924, en tijdig voor
zien van de zalving der zieken, overleed hij op 16 
juli 1995 te Oldenzaal. 
Na de gezongen uitvaart op 20juli 1995, hebben we 
hem te ruste gelegd op de begraafplaats aan de 
Hengelosestraat te Oldenzaal. 

Na een moeilijke laatste levensfase, vanwege zijn 
ziekte en het overlijden van zijn vrouw, heeft hij 
temidden van zijn dierbaren afscheid genomen. 

Pa was een harde werker en een sociaal bewogen 
mens. Reeds op jonge leeftijd begon hij bij 
Gelderman te werken, waar hij later naast zijn werk 
ook deel uitmaakte van de Ondernemingsraad. Voor 
de vakbond is hij ook actief geweest. 
Mede vanwege zijn slechter wordende gezond

heid, diende hij eerder dan hem lief was zijn werk
zaamheden te beëindigen. 

Voor hem waren een aantal principes erg belangrijk; 
eerlijkheid, rechtvaardigheid, plichtbesef, harmo
nie en gezelligheid. Samen met ma heeft hij deze in 
het gezin uitgedragen en hebben zij zich veel 

ontzegd 01n de k1noeren een goeue tot"vmst te 
geven. 
Hij genoot van de weekeinden, waarin thuis een 
ontmoetingsplek was voor het gezin. Voor alle 
verhalen over werk, studie en hobby had hij altijd 
een luisterend oor. 

Zijn liefde voor de natuur heeft hij proberen door te 
geven aan kinderen en kleinkinderen. Vissen, fiet
sen, bramen plukken en in zijn moestuin werken 
waren zijn passie. 

Langzamerhand begon zijn ziekte hem steeds meer 
parten te spelen, waardoor hij veel aan huis 
gekluisterd was en afhankelijk werd van de bezoe
ken die hem werden gebracht. Het niet meer "zelf 
kunnen", was moeilijk te accepteren. 

In de Mariahof heeft hij slechts korte tijd mogen 
wonen. De laatste maanden moest hij in het zieken
huis verblijven. 

Het vertrouwen in God en het geloof in het weer
zien met ma, heeft hem geholpen uiteindelijk zijn 
uitzichtloze situatie te aanvaarden. Moge hij zijn 
rust gevonden hebben en gelukkig zijn bij de Heer. 

Hij zal altijd in onze gedachten blijven. 

Voor uw blijken van medeleven, vooral in de afge
lopen moeilijke periode, zeggen wij u onze op
rechte dank. 

Kinderen en kleinkinderen. 


