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IN MEMORIAM 



In vrede ruste 

Anton Johann Hofstee 
echtgenoot van 
Hermina Hillen. 

Hij werd geboren te Ochtrup (Westfa
len) op 23 november 1907. 
Op 9 juni 1934 is hij in de St. Joseph
kerk getrouwd met Hermina Hillen. 
Hij overleed op 20 augustus 1983 in 
Enschede. 
Na de uitvaartmis in de St. Joseph kerk 
hebben we hem op 24 augustus uitge · 
leide gedaan naar het crematorium. 

Het valt ons zwaar afscheid te moeten 
nemen van vader, van een opa die zijn 
kinderen en kleinkinderen een warm 
hart toedroeg; van een onvergetelijke 
broer en man. Maar tegelijk zijn we 
dankbaar dat hij een mens geworden 
is om van te houden. 
Hij was een kameraad voor iedereen. 
Jarenlang had hij in de Leliestraat zijn 
werkplaats. Daar maakte hij schoenen. 
Echt, hij was een uitstekend vakman. 
Voor mensen ver uit de omtrek maakte 
hij schoenen. Hij deed het ook met 
een zekere trots, want zijn werk was 
tegelijkertijd zijn hobby. 
Daarnaast was hij een echte vader, die 

de verantwoordelijkheid kende voor zijn 
gezin. Jarenlang heeft hij moeder, die 
ziek is, bijgestaan in de huishouding. 
Niets was hem te veel. 
Hij was een hartelijke man, die veel 
mensen voor zich wist te winnen, waar 
hij ook was. 
Er kwam geen onvertogen woord uit 
zijn mond. Eerder deed hij te veel dan 
te weinig, maar klaagde niet. 
Zijn tuin was hem alles, die moest 
iedereen zien. Bloemen waren in zijn 
leven niet weg te denken. 
Helaas was zijn laatste gang naar het 
ziekenhuis. Vader kon niet meer, hij 
was op. 
Werkelijk, hij heeft zijn hart laten spre· 
ken, zijn leven gegeven. 
Wij bidden: God, geef uw heerlijkheid 
en uw liefde aan hem die Gij tot U 
geroepen hebt. Wij geloven dat zijn 
leven niet tevergeefs is geweest. 
Wij verenigen ons met het geloof, waar
aan hij zelf heeft vastgehouden ten 
einde toe: dat God alles ten goede 
leidt. 


