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Een blijvende herinnering aan 

GEERTRUIDA MAR'IA 
HOFSTÉ - BELD 

echtgenote van 

HENDRIKUS JOHANNES HOFSTÉ 

Geboren te Tubbergen 11 mei 1918. Ge
huwd in de St. Pancratiuskerk a ldaar 
op 8 september 1945. Na een li efdevo lle 
verzorging in het "Meulenbelt", gesterkt 
door de Sacramenten van de Zieken, 
overleden te Almelo op 20 apri l 1982. 
Begraven te Maria - Parochie op 23 april 

1982. 

Leven 1s: als het einde nadert, ge loven en 
hopen dat over de dood heen er leven zal 
zijn in overvloed! 
In d it ge lovig vertrouwen is Geertruida Hofsté
Be ld ons flink en dapper voorgegaan: ze wist 
dat ze ging sterven en in vo lle overgave ver
langde ze er naar uit haar langdur ig en pijn
lijk ziekbed verlost te mogen worden. Ze was 
er he lemaa l klaar voor. 
In onze her inner ing blijft zij voortleven a ls 
een bescheiden vrouw, een li efdevol le trouwe 
echtgenote, een harte lijke en belangste l lende 
moeder en oma . 
Ze heeft hard gewerkt in haar leven , a ltijd 
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stond ze klaar en voor geen enkel karwei 
schrok ze terug, of het nu thuis was of in de 
tuin. Ze schilderde, verfde en behangde naar 
harte lust; ze timmerde en knutse lde; ze spitte, 
zaaide en polderde en ze was a lt ijd plezierig 
en opgewekt. Haar bloemen en planten waren 
haar trots en als ze het even kon wachten 
sprong ze in haar auto voor een gezellig be
zoek aan haar kinderen en kleinkinderen, 
meestal beladen met groente en fruit uit eigen 
tuin. 

In de overtuiging, dat zij door haar geloof in 
Christus tot de overwinning van de verrijsenis 
zal komen, geven wij haar nu uit onze hànden 
over in de handen van de levende God en 
bidden vol vertrouwen: .,God, Vader, moge 
Geertruida Maria Hofsté - Beid, die bij haar 
doop en bij haar dood aan U werd toever
trouwd, bij U in goede ha nden zijn en rusten 
in vrede. Dat vragen wij U omwil le van haar 
geloof, waarin zij ons is voorgegaan, en voor 
alles wat zij voor ons allen heeft betekend." 

O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand 
bid voor haar . 

Voor Uw gebeden en getoonde belangstelling 

tijdens haar ziekte en na het overlijden, zeg 

gen wij U hartelijk dank. 

Mede namens de kinderen 

en kleinkinderen 

H. J. HOFSTË 

Harbrinkhoek, april 1982 . 


