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Ter herinnering aan 

HENNIE HOFSTEE 



Dankbaar gedenken wij 

HEINRICH KARL HOFSTEE 
echtgenoot van 

WILHELMINA HENRIETTE HEU?INK 

Hij werd geboren te Ochtrup op 
11 februari 1909. - Hij overleed, toch 
nog onverwacht, op 80-jarige leeftijd 

in het Stadsmatenziekenhuis te 
Enschede op 13 maart 1989. 

We deden hem uitgeleide na de uit
vaartmis in de St.Jozefkerk 

op 17 maart. Daarna volgde de 
crematieplechtigheid te Usselo. 

t 
Vader was opgewekt en optimistisch 
met nooit een slecht woord over wie 
dan ook; er straalde een grote ener
gie van hem uit. Zo heeft hij, samen 
met moeder, voor ons gezorgd, toen 
we als gezin opgroeiden, wonend 
aan de Daalweg. 
Die zorg drukte hij mede uit door zijn 
onuitputtelijke werklust in zijn beroep 
als timmerman, in de leuke dingen 
die hij voor ons maakte en in wat hij 
allemaal met ons ondernam op de 
zondagen. 
Hij hield van zijn vak. Zelfs na zijn 
pensionering zocht hij nog vaak zijn 
oud-collega's op en toonde volop be
langstelling voor zijn vroegere werk. 

Hij genoot als geen ander van het 
bezoek van zijn kinderen en 5 klein
kinderen en van de gezellige avonden 
met zijn broers en zussen. Op zulke 
momenten kon hij zich als een gebo
ren verteller uitleven in zijn veelal 
humoristische verhalen. De viering 
van het 50-jarig huwelijksjubileum op 
13 augustus 1988 was een hoogtepunt. 
Door zijn blijmoedige zorg voor moe
der konden ze op de Benninkburg 
blijven wonen. 

Totdat hij, die nooit iets mankeerde, 
drie weken geleden plotseling erg 
ziek werd en maandag j.I. overleed. 

We vertrouwen erop dat God hem zal 
belonen voor al le goeds dat hij voor 
zovelen heeft gedaan. Zijn voorbeeld 
van werklust, blijmoedigheid en groot 
geloof zal ons altijd bijblijven en 
maken dat moeder en al zijn kinderen 
en kleinkinderen nu met recht kunnen 
zeggen, Vader, je was 'n prachtmens, 
bedankt! 

Voor Uw medeleven na het overlijden 
van mijn inniggeliefde man, onze 
zorgzame vader en lieve opa betuigen 
wij U onze oprechte dank. 

W. H. Hofstee-Heupink 
Kinderen en kleinkinderen 


