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Ter dankbare herinnering aan 

GEORGE HOFSTEDE 
echtgenoot van Margaretha de Wit 

Hij werd geboren op 15 september 1928 
te Lonneker. Gesterkt door het H. Sacra
ment van de Zieken is hij op 13 april 
1987 in het Koningin Juliana Ziekenhuis 
te Hengelo 0. in de Heer overleden. Na 
een Eucharistieviering in de H. Blasius
kerk te Delden hebben wij op 17 april 
1987 afscheid van hem genomen in het 
crematorium "Twente" te Usselo. 

Hij was erg lief en zorgzaam voor zijn 
vrouw en moeder, altijd goed voor an
deren, vooral ook voor zijn kinderen. 
Als zij het maar goed hadden ! Hij wou 
alles wel geven. Hij was een harde wer
ker, niet alleen vroeger voor zijn werk
gever, maar na zijn ziekte ook thuis. 
Hij was nooit te beroerd om een groot 
karwei te verrichten, maar ook schuwde 
hij het kleine werk niet zoals moeder 
een handje helpen in de huishouding. 
Hij stond altijd voor je klaar. George 
wi lde altijd in vrede leven, Thuis was 
zijn rustp laats. Hij hield veel van bos
sen. Daar kon hij uren doorbrengen. 
Hij heeft het niet altijd gemakkelijk ge-

had. Het was vaak een harde wereld 
voor hem en hij heeft soms veel pijn 
gehad. Dan zocht hij steun in zijn ge
loof. Hij heeft er heel wat afgeworsteld. 
Hij had nog zoveel p lannen, die hij w ildP. 
uitwerken. ,, Dan kan ik me rustig neer
leggen", zie hij. Dat was voor hem niet 
gemakkelijk, zeker niet de laatste drie 
dagen. Nadat hij het Sacrament van de 
Zieken had gekregen en de H. Commu
nie had ontvangen voor zijn laatste le
venstocht is hij rustig ingeslapen. Hij is 
nu gelukkig in het Vredesparadijs, bij 
zijn dochter en vader en bij de lieve 
Hee~ Op Goede V~dag hebben wij a~ 
scheid van hem genomen. Zoals Jezus 
is gestorven aan het kruis, zo is George 
gestorven aan zijn hart. Wij b lijven den
ken aan zijn liefde, aan alles wat hij voor 
ons overhad. Moge hij na zijn laatste 
kruiswegstatie delen in de verrijzenis 
van zijn Heer en rusten in vrede. 

Voor uw blijken van medeleven t ijdens 
de ziekte en na het overlijden van mijn 
lieve man, onze zorgzame vader, schoon
vader en opa betuigen wij U onze op
rechte dank. 

M. J. G. E. Hofstede - de Wit 
kinderen en kleinkinderen 




