


In dankbare herinnering aan onze 
moeder, oma en overgrootmoeder 

Joanna Hermana Petronella 
Journée 

echtgenote van Antoon Hofstee, 
weduwe van 

Bernardus Johannes Klein Breteler. 

Zij werd geboren op 4 augustus 1907 
in Broekland. gemeente Raalte. 

Gesterkt door de H.Sacramenten is 
zij op 26 juni 1990 in Enschede over
leden. - Wij namen afscheid van haar 
tijdens de Eucharistieviering in de 
haar zo dierbare St.Jacobuskerk op 

29 juni d.a.v. 

t 
Er is een lieve en zorgzame vrouw 

gestorven. klein van stuk. maar groot 
van karakter. - Gelukkig is haar een 
lange lijdensweg bespaard gebleven 
en is ze gestorven zoals ze dat graag 
had gewild: in haar eigen huis, te
midden van haar man en kinderen. 

Mama, je was een sterke. levenslus
tige en vooral heel warme persoon
lijkheid. en wij genoten van je huryior. 
Gastvrijheid stond hoog in je vaandel 
en je vond het heerlijk alle mensen 

die je dierbaar waren - en dat waren 
er vele - te ontvangen, verzorgen en 
verwennen. Hoe vaak hebben wij niet 
genoten van je onovertroffen appel
taart. 

Ondanks alle goede dingen in je 
leven zijn ook de narigheden je niet 
bespaard gebleven. Het verlies van 
je zoon Bennie heeft je diep geraakt. 
Later, in 1974, kwam daar nog het 
overlijden van je man Bernard bij. 

Je tweede man, die hemelsbreed 
nog geen 15 km. bij je vandaan 
woonde, ontmoette je tijdens een reis 
naar Lourdes. 
Samen met Antoon Holstee heb je nog 
15 hele gelukkige jaren mogen bele
ven. Met name tijdens het korte ziek
bed heeft jullie liefde en toewijding 
voor elkaar ons sterk ontroerd. 

Deze ziekte heb je heel moedig 
gedragen en daarbij heb je zeker veel 
steun gevonden in je geloof. Je wist 
dat Maria voor je zou bidden, zoals je 
gevraagd had tijdens de jaarlijkse 
tochten naar Kevelaer ... en vaak ook 
thuis met 'n kaarsje voor haar beeld. 
Zij zal z·lch zeker over je ontfermen. 

Wij, je man, kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkinderen zijn je dank
baar voor alle mooie en goede dingen 
die je ons hebt gegeven. 


