
Hand in hand zijn wij gegaan 
tot aan de drempel. 
Moegestreden, door onze liefde omringd, 
ben je van ons heengegaan. 

Ter dierbare gedachtenis aan 

Agnes Hofste - Benneker 

echtgenote van 

Bennie Hofste 

Ze werd geboren op 20 oktober 1945 te Deurningen 
en is gestorven op 14 augustus 1995 te Deurningen . 
Na een gezongen uitvaartviering hebben we haar te 
ruste gelegd op het parochiële kerkhof te Deurningen 
op 17 augustus 1995. 

leder die Agnes en ons tijdens haar ziek zijn en na 
haar overlijden op welke wijze dan ook heeft bijge
staan willen we heel hartelijk bedanken. 

B.G. Hofste 
Rudy, Irma 
Patrick 

Agnes heeft al vroeg in haar leven geleerd wat het 
betekent "te moeten aanpakken". Dat kon ze ook in 
haar jonge jaren want ze was een krachtige vrouw. 
Op 18 jarige leeftijd trouwde ze met Bennie Hofste. 
Rudi en Patrick werden geboren, waar ze erg op 
gesteld was. 

Ze hielp mee op het bedrijf en reed later ook op de 
vrachtwagen. Ze was vol van het werk. Haar zoons 
heeft ze daar ook altijd in gestimuleerd. 
Naast al Ie werk wist Agnes in haar leven dat geloven 
een waardevol iets is. In Maria had ze een sterk 
vertrouwen. 
Zelf zag ze er graag mooi verzorgd uit. Haar hele 
leven door. Ook toen ze door ziekte steeds meer 
krachten moest in leveren. Lange jaren is Agnes ook 
ziek geweest. Er is van alles geprobeerd, maar er 
bleef achteruitgang. Dat heeft Bennie en de zonen 
veel gedaan. Maar Agnes wilde er niet van weten 
om bij de pakken neer te gaan zitten. Met haar sterke 
wil hield ze vol. 
Agnes wilde de laatste tijd van haar leven zo graag 
thuis doorbrengen. Dat heeft gekund en daar was ze 
dankbaar voor. Nu heeft ze haar levensweg tot het 
eind toe afgelegd. 


