
In dankbare herinnenng aan 

Maria Gerharda Hofstede - Oude Voshaar 

Sinds 28 maart 1997 weduwe van 
Genit Hendrik Hofstede 

• 6oktober1923 t 9 maart 2001 

Moeder is begraven op de R.K. begraafplaals aan de 
Deumingerstraat te Hengelo (0). 

"Eenzaam maar niet alleen• 

Zo moet moeder zich sinds de openbaring van de ziekte van 
Alzheimer en zeker sinds het overlijden van vader hebben ge
voeld Langzaam maar zeker gleed ze terug in het verleden. In 
1998 werd ze opgenomen in het Dr. P.C. Borsthuis. Een moei
lijke periode voor haar en voor ons. Rust en berusting heeft ziJ 
tijdens die periode niet gekend. Ze wilde maar een ding, terug 
naar haar voormalige woning aan de Zwaluwstraat 8 te Hengelo. 
Alleen was ze niet, met grote tevredenheid en dank kijken wij 
terug op de voortreffeli1ke verzorging van het verplegend perso
neel en de medische staf van het Dr. P.C. Borsthuis. Het was 
indrukwekkend met hoeveel zorg en liefde zij moeder hebben 
omringd. 
Moeder was een traditionele huisvrouw die haar gezin koesterde. 
Een harde werker, die net als vader, altijd wat te doen moest 
hebben. Als ie een klus had en het moest ook nog voortvarend 
gebeuren, dan moest je moeder vragen. Ze is haar hele leven 

behulpzaam geweest. Genieten van de vrije tijd deden ze in 
hun stacaravan te Ootmarsum. Vele mooie en gezellige uren 
hebben ze daar samen beleefd. Op latere leefbïd reisden ze 
veel met de bus naar Oostenrijk. 
Genieten kon ze van haar kleinkinderen Rinke en Hanneke. 
Heel wat uren heeft ze op ze gepast en vertroeteld. Later kwa
men daar de 'jongens' Mart Jan. Christiaan en Steven bij. Ook 
zij hebben nog vele uren van oma kunnen genieten, al liet haar 
geheugen haar steeds meer in de steek. 
Moeder had een eigenzinnig karakter, ze had nadrukkelijk een 
eigen wil. Dat maakte het voor anderen in de omgang met haar 
niet altijd makkelijk. Moeder hield van vader met wie ze bijna 
47 jaar getrouwd is geweest. Voor hem ging ze door het vuur 
en hij voor haar. Lichamelijk ziek hebben we haar zelden mee 
gemaak~ ze had een sterk gestel. De laalste weken ging haar 
gezondheid echter sterk achteruit 
Op 1 maart 2001 is zij voorzien van het Heilig Sacrament der 
Zieken. Tijdens haar leven heeft ze veel steun gevonden in 
haar geloof, vele jaren bezochten zij samen de H. Ms in de 
kerk van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand te 
Hengelo, op de vertrouwde plaals achter in de kerk onder het 
motto: bescheidenheid siert de mens. Vanaf die plek ook werd 
zij uitgedragen naar haar laalste rustplaals. Eindelijk weer sa
men met vader! 

Zij was een goede en onvergetelijke moeder en oma voor haar 
kinderen, aangetrouwde kinderen en kleinkinderen. 

Op 9 maart heeft zij haar leven in handen gegeven van Onze 
Vader 

Kinderen en kleinkinderen. 


