


In dankbare herinnering aan 

Anne Hofstede-Dwars 
'Sprokkel Anne' 

weduwe van Gerhard Hofstede 

Ma werd geboren op de Sint lsidorushoeve 
op 24 december 1922 en is overleden thuis in 

Beckum op 16 december 2006. 

Ma werd als tweede in een gezin van tien kinderen 
geboren. Samen met haar ouders en grootouders is 
zij liefdevol opgegroeid op de boerderij. Ze leerde 
vroeg hard werken, op haar twaalfde ging ze al bij de 
boeren in betrekking. Zo kwam ze in Stepelo terecht 
waar ze onze pa leerde kennen. Liefde op het eerste 
gezicht en zo hecht dat het nooit meer verloren is 
gegaan. Op 22 augustus 1945 zijn pa en ma in het 
huwelijk getreden. Samen kregen ze acht kinderen, 
ma leefde met hart en ziel voor pa en haar kinderen. 
Daarnaast had ze nog de zorg voor opoe die ze ook 
liefdevol verzorgde. Ook het werk op de boerderij 
heeft ze met veel liefde en toewijding gedaan. Ma 
was altijd bezig, ze maakte zelf de kleding voor haar 
en de kinderen. Alles uit de moestuin moest inge
weekt worden en niet te vergeten de vele potjes jam 
die ze maakte voornamelijk van bramen want die 
waren toch het lekkerst. Ondanks haar drukke leven 
had ze altijd tijd voor iedereen, zonder koffie en een 
praatje kwam je bij ma niet weg. De kinderen liet ze 
vrij in de keuzes die ze maakten. 

Ze maakte geen onderscheid tussen eigen of aange
trouwde kinderen voor haar waren allen gelijk. Ook 
genoot ze van de kleinkinderen en later ook van de 
achterkleinkinderen. Haar leven kende veel vreugde, 
en haar verdriet was onnoemelijk toen pa overleed. 
Des te groter werd haar dankbaarheid naar de 
kinderen, klein- en achterkleinkinderen, alle familie
leden en bekenden die haar geregeld opzochten, 
hier genoot ze zichtbaar van. Ook de zorg van velen 
om haar heen die ze door haar geestelijke en later 
lichamelijke achteruitgang kreeg heeft ze altijd in 
dankbaarheid aanvaard. Door haar humor en haar 
eigen lieve karakter werd ze door iedereen op han
den gedragen. We zullen haar missen maar zijn 
dankbaar dat ze toch nog zo lang bij ons is geweest. 
Haar laatste woorden waren: "ik was geerne bie 
jullie bleem'n mar het kan nig meer." 

Ma rust in vrede 

Sterven doe je niet ineens, 
maar af en toe een beetje. 
En alle beetjes die je stierf ' 

't is vreemd, maar die vergeet je. 
Het is je dikwijls zelf ontgaan 

je zegt ik ben wat moe. 
Maar op een keer ben je 

aan het laatste beetje toe. 

Wij danken allen hartelijk voor het medeleven na het 
overlijden van ma 

Familie Hofstede 
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