
Ter herinnering aan 

Marinus Hotste 
echtgenoot van Mane Scheunnk 

Pa werd geboren op 25 december 1924 111 Weerse oen over· 
leed onverwacht op 3 juni 1996 te Almelo. Na een gezongen 
uitvaartdienst 1n de parochiekerk van de H. Pancratius te 
Tubbergen, hebben wij hem op het paroch1ekerkllof aldaar 
te ruste gelegd. 

Een lieve man, zorgzame vader en onvergetelijke opa moe
ten we missen. Na zijn herseninfarct 3 weken geleden, leef· 
den we in angst en vrees, die gaandeweg weer plaats maakte 
voor hoop en vertrouwen. Ort werd ons op de eerste plaats 
ingegeven door het doorzettingsvermogen en wilskracht 
waarmee pa zijn beperkingen als gevolg van het infarct te· 
gemoet trad. Vol goede moed, zag hij de reva.1dat1eperiode 
tegemoet. De achter ons 1ggende drie weken leerden ons 
weer beseffen hoe bepend hel leven 1s. Anderzijds was het 
ook een periode van liefde. dankbaarheid en zorg voor el· 
kaar. Hel weekend voor z11n overlijden ·het 1s net of het zo 
zijn moest- mocht pa thuis doorbrengen temidden van z11n 
zo ge' efde gezrn. Een weekend waaraan we nu zeer dank· 
bare herinneringen bewaren, omdat pa het stralende mid· 
delpunt was en hij al diegenen dre h11 het meest lief had, om 
zich heen had. Met zijn allen hadden we gehoopt dat hij nog 
een lijd bij ons had mogen zijn. Het was hem en ons helaas 
niet gegeven. Pa was een man die met veel zorg en toewi1· 
ding aandacht aan zijn gezin besteedde. Hij was met weinig 
tevreden en kon genieten van de kleine dingen in het leven. 
H11 leerde ons samen met ma liefde en respect voor elkaar 
te hebben. Samen met ma gaf hrj ons een thuis waar wij 
alt11d op terug konden vallen. Ruim 36 jaar dee1den zij iel en 

leed met elkaar. Ze c11terden zichzelf h1erb11 vaak weg om 
het ons en anderen naar de zin te maken. De harmonie in 
het gezin stond voorop; dan was hij gelukkig. Na een 
arbeidzaam leven als fetsenmaker -wie kende in Tubbergen 
Marinus nel· moest h11 als gevolg van sp1erreuma 111 1979 
stoppen me! werken. Nooit hoorde ie hem klagen en hoewel 
het b1J tijd en wij1en moeilijk was leerde hij op bewonde· 
renswaard1ge wijze om te gaan met zijn beperkingen. Alles 
deed hij de laatste jaren samen met ma en stortte zich op 
z11n hobby s: De kleinkinderen, turn en de vogels waren alles 
voor hem. En wie in zijn vriendenkring heeft niet een door pa 
gemaakt vogelhuisje, kerststal of hobbelpaard. Vanaf augus· 
lus vorig jaar ontvielen ons een aantal mensen die ons en pa 
zeer na aan het hart lagen. Zeker toen pa's broer in decem
ber overleed was pa erg aangeslagen. In maart volgden pro· 
blemen met het hart en net toen die overwonnen leken te 
zijn volgde het herseninfarct. Ook hiervan leek nrj weer in 
redeli;ke mate te herste 'en totdat het hart het begaf 

Pa, bedanl<t voor wie je was, v.at je ons samen met ma 'eerde 
en wa1 je voor ons betekende We moeten nu verder zonder 
100. Wat blijft z11n dierbare herinnenngen d'e we aan je heb· 
ben. Het zal niet gemakkel.,k z11n: re laat een lege plek ach· 
ter. Ja wilskracht en doorzettingsvermogen zullen voor ons 
een voorbeeld zijn om verder te gaan. Leef gedragen door je 
geloof nu bij God in vrede. We houden van je en zullen je 
missen! 

Voor het medeleven en de aandacht tijdens de afgelopen 
weken en na het overlijden van mijn man, onze pa en opa, 
zijn we iedereen ontzettend dankbaar. 

Marie Hofste-Scheurink 
Tubbergen, 7 juni 1996 kinderen en kleinkinderen 


