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Ter dîerbare gedachterus aan 

Geertruida Wilhelmina Egberink 

edltgenote van 
Geratdus Johames Marrus Hofsta 

z,; werd geboren op 13 september 1908 in De Lutte. Ze IS 

gestOlVen na het onn.angen van de Ziekenzegen op 27 oklo· 
ber 1995 te Oldenzaal. Na een gezongen Uitvaartviering heb· 
ben we haar te ruste gelegd op het parochieel kerkhof te 
Deurningen op 31 oktober 1995. 

Moeders geboortegrond was De Lutte. Daar is ze opgegroeid 
en heel haar leven door was dat een plaats waar ze aan ge· 
hecht bleef. Ze kwam uil en groot gezin. Op twaaHjange :eef. 
tijd g~ ze al voor een ander gem zorgen. Toen haar oudels 
~vroeg gestOlVen waren zorgde ze voor haar jongere broer· 
~es en zusjes. Ze moest al vroeg volwassen zijn. 
Op 2 december 1939 trouwde ze met Gerrit Hotste. Ze kwa· 
men te wonen in de toen nog natwrrijke omgeving van de Thit 
in Oldenzaal. Daar bouwde ze met haar man alles utt tot een 
mooie plek om te wonen. In het gezin werden 6 kinderen ge· 
boren, waarvan twee heef vroeg weer zijn gestorven. Voor de 
kinderen die ze mocht zien opgroeien heeft moeder veel over· 
gehad. Ze vroeg eigentijk niets voor ZJchzen. Ze was zorgzaam 
en attent. Ze leefde erg mee met het leren van de kinderen. 

Moeder was op haar geloof zeer gesteld. Ze vond er kracht in 
en rust bij, voor anes wat ze meernaakte 1n haar leven. Een 
grote overgang was voor haar dat ze met haar man moest ver· 
huizen. Waar ze zo aan gehecht was geraakt moest ze achter· 
laten omdat er stadsUitbreiidll'lQ kwam. Toch heeft ze aan de 
Deumingerstraat weer een goed thuis gevonden. Ze leefde er 
samen met haar man en ontving graag de kinderen en klein· 
kinderen. Ze zorgde dat n1emand 1ets te kort kwam. Vorig jaar 
op 2 december was ze met vader 55 jaar getrouwd. Dat is in 
familiekring met veel dankbaartleid gevierd. De laatste tijd had 
ze wat meer zorg om haar man. 
Voóge week bleek dat moeders hart flink verzwakt was. Ze 
werd in het ziekenhuiS opgenomen. Eigenlijk voelde ze aan dat 
ze wegging utt huis voor attijd. We hebben voor haar gebeden 
en haar gezegend. Daar was ze mee ingenomen. In de nacht 
IS ze rustig gestorven. Bidden we dat ze voor altijd mag leven 
10 het Hlis van de Levende God. 

Dankbetuiging. 

leder die op welke manier dan ook met ons meeleefde in de 
dagen van afscheid en sterven van mijn vrouw, onze moeder 
en oma willen we heel hartelijk bedanken. 

G. Hotste, K1nderen en kl91nkinderen 


