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Pa was een echte familieman. Zijn naaste familie, vrouw en kinderen, 
broers en zussen, lagen hem na aan het hart. Hij nam het voortouw als 
het er om ging de familie bij elkaar te houden. Daarnaast ging hij het 
werk en zijn verantwoordelijkheden zeker niet uit de weg. 
De laatste jaren realiseerde hij zich dat hij door de opbouw van zijn 
bedrijf niet altijd de man en vader is geweest die hij had willen zijn. 
Fietsen kon hij hard, hij werd zelfs wel de "Zoetemelk" van Glanerbrug 

genoemd. 

Hij had het erg getroffen met ma. Ze had de zorg voor vijf kinderen, 
stond daar meestal alleen voor, maar klagen daarover deed ze nooit. 

Pa hield van de natuur. We hebben vele wandelingen en fietstochten 
gemaakt in de bossen van Esbeek. We zijn blij dat pa vorig jaar zijn 
favoriete plekjes in Brabant nog een keer heeft kunnen bezoeken. Ook 
genoot hij van de vakanties in Zwitserland. 

De duivensport beoefende hij met grote passie en met veel succes. 
Voor de grap zei ma wel eens dat ze op de tweede plaats kwam want als 
hij bij thuiskomst door de poort kwam keek hij eerst naar boven om te 
kijken of de Scalli (zijn favoriete postduif) er al was. 

Het overlijden van ma is pa niet in de koude kleren gaan zitten. 

Wij waren blij dat hij nieuw geluk vond en nog 15 mooie jaren heeft 
gehad met Annie. Wij zijn Annie dan ook bijzonder dankbaar voor wat 
ze allemaal voor pa heeft gedaan. Zeker het laatste jaar was dit een 

zware taak omdat hij veel zorg nodig had. 

Pa kon heel onderhoudend vertellen over vroeger. Data en 
gebeurtenissen wist hij zorgvuldig op te sommen. Een anekdote wist hij 
altijd wel aan te vullen met een passend spreekwoord: "moi oppass'n, 
ai geen kop hebt kuj niet oet 't raam kieken". Wij hebben lang gedacht 
dat hij dat spreekwoord zelf bedacht had totdat we dat tijdens een 
gezinsuitje in een pannenkoekenhuis op een tegeltje zagen staan. 
Pa was erg gelovig en zeker de laatste jaren hielden de geloofskwesties 
hem bezig. Als we na een bezoekje weggingen zei hij steevast : "ik bid 
voor jullie allemaal, elke dag!" 

Pa bedankt voor alles wat je voor ons hebt gedaan. We zullen je niet 
vergeten! 

Hemmie, 
Dank je wel dat je er was toen ik je nodig had. 
Voor mij, je Annie, voor de kinderen en familie had je belangstelling. 
In gebed en gedachten was je bij ons. Dankjewel daarvoor. 
Annie 

Wij danken u voor uw aanwezigheid en belangstelling. 
Annie Hoffstedde-Bouwma, kinderen en kleinkinderen 


