
In dankbare herinnering aan 

Wilhelmina Gerritdina Antonia Hofstee 

weduwe van 

Arnoldus Gerhardus Hofstede 

Zij werd geboren 18 december 1911 te Oot
marsum en door de Doop opgenomen in 
de Gemeenschap van Jezus Christus. 
Zij overleed op 5 juni 1984 te Oldenzaal. 
Na de H. Eucharistieviering in de St. Anto
niuskerk te Oldenzaal, werd haar lichaam 
op 8 juni gecremeerd in Usselo. 

"Voor U zijn duizend jaren één dag, 
als gisteren dat al voorbij is, 
een uur van slaap in de nacht. 
Ons leven breekt af 
als een droom In de ochtend, 
kortstondig Is het 
ais gras op het veld." (psalm 90) 

Onverwacht is onze lieve moeder en oma 
gestorven. 
We hadden niet verwacht dat haar leven 
zo plotseling zou eindigen. Wij hebben 
veel verdriet nu we haar missen. Toch is 
er tegelijk veel dankbaarheid in ons hart. 
Ze heeft zoveel voor ons gedaan en bete
kend. In soms heel moeilijke omstandig
heden, vooral toen haar man stierf, heeft 
ze voor ons klaar gestaan en met grote 
toewijding liefdevol voor ons gezorgd. 

Zij heeft nooit zichzelf op de voorgrond 
geplaatst maar was steeds bedacht op 
het welzijn van de ander. 
We zullen met genegenheid en dankbaar
heid aan haar blijven denken en vooral met 
haar verbonden blijven in ons gebed. Dat 
God, onze hemelse Vader, die onophou
delijk geprezen moet worden om Zijn liefde 
en barmhartigheid, haar mag opnemen in 
Zijn grote heerlijkheid waar zij zal mogen 
zien wat geen mens heeft gezien, en mag 
laten horen wat geen mens ooit heeft 
gehoord. 
En wij die achter blijven mogen ons blij
ven troosten aan de woorden van onze 
Heer: "wie in Mij gelooft, al is hij ook 
gestorven, zal leven." 

Dat zij moge rusten in vrede. 

Voor Uw blijk van medeleven ondervonden 
na het overlijden van onze lieve moeder, 
schoonmoeder en oma, zeggen wij U 
hartelijk dank. 

De familie 

Oldenzaal, juni 1984 


