
In dankbare herinnering aan 

Wilhelmina Hofsté - Roesink 

Sinds 1978 weduwe van 
Gerhardus Hendrikus Hofsté 

Ze werd geboren 24 oktober 1908 te Ambt Delden 
en overleed 5 februari 2005 in Huize St. Jozef te 
Weerselo. 
Na een plechtig gezongen uitvaartviering in de 
St. Plechefmuskerk te Deurningen, hebben we haar 
begraven bij vader op het parochiële kerkhof aldaar. 

Het is fijn dat moeder zo lang in ons midden is 
geweest. Ze kwam uit een groot, warm gezin. 
Al vroeg is ze utt huis gegaan "um te deen'n • 
In Delden leerde ze Gerhard Hofsté kennen; ze trouw
den in 1931. Uit hun huwelijk werden negen kinde
ren geboren. De warmte die ze zelf had ontvangen 
heeft ze aan ons en onze gezinnen doorgegeven. 
Vader stierf in 1978 na een kortstondig ziekbed. 
Moeder bleef alleen achter. Heel flink heeft ze de 
draad weer opgepakt. In 1992, toen ze moeilijker ging 
lopen, is ze naar Huize St. Jozef in Weerselo gegaan, 
waar ze ruim twaalf jaar lang liefdevol verzorgd is. 
Moeder was daar heel tevreden. Talloze gedichten 
schreef ze, overal kon je ze vinden, zelfs op de rand 
van de krant. 

Kralenboompjes maken was ook voor haar een mooie 
bezigheid. 
Moeder had de gave om goed te luisteren. Met wei
nig woorden kon ze veel zeggen. 
Ze heeft steun en kracht gevonden in haar geloof en 
veel rozenkransen gebeden. Ook bezocht ze meer
dere keren Maria in Lourdes, Kevelaer en Banneux. 
Graag ging ze naar het slotklooster in Zenderen waar 
haar zus, meer dan 60 jaar, kloosterlinge was. 
Tot het laatst toe ging ze naar het Mariabeeld in de 
tuin van het bejaardenhuis. 
Omringd door haar kinderen is ze rustig ingeslapen. 

Moeder zijn is alles geven. 
Zorgen en lijden, liefde en leven. 

Moeder zij:I is alles deNen, 
alles .... en tevreden steNen. 

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven. 

Kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkinderen 


