


In dankbare herinnering aan: 

Jan Hofman 
echtgenoot van Mini Hofman - ten Thije 

* 16 februari 1937 t 01 november 2013 

Pa is 76 jaar geleden geboren in Neede, als oudste van 11 kinderen van 
Gerrit en Gonda Hofman. Na de basisschool kreeg pa de kans om naar de 
Mulo te gaan. Hij ging ook een paar jaar, maar had al gauw in de gaten dat 
school niet direct geld opleverde en hard werken wel. Dus pa liet de 
Mulo de Mulo en ging aan het werk. Hij had dus als jonge knaap al veel 
geld en kon zich mooie dingen zoals een brommer veroorloven. Die status 
heeft hem de nodige aandacht opgeleverd en dat leidde oa . tot een 
huwelijk met Mini van de Keizer hetgeen weer leidde tot de geboorte 
van twee zoons. 

Gelukkig kwam met de jaren ook pa z'n verstand om de hoek kijken, want 
zo'n gezin brengt verantwoordelijkheden met zich mee. Dus toen hij al 
lang en breed echtgenoot en vader was, ging hij in de avonduren alsnog 
aan de studie. En met succes. Pa heeft zich uiteindelijk opgewerkt tot 
een zeer allround administrateur bij oa de TWW, alwaar hij tot zijn VUT 
heeft gewerkt. Pa was een man van de cijfers, en dat bleef hij tot aan het 
einde toe, hij hield alles bij en niets ontging hem. Pa heeft altijd hard en 
veel gewerkt, en als het niet voor een baas was, dan wel voor familie of 
bekenden. Hij stond voor iedereen klaar, nooit vroeg je vergeefs om 
hulp. Behangen, schilderen of verhuizen of de tuin opknappen, hij deed 
alles. Veel van deze activiteiten heeft hij zichzelf aangeleerd, en zo ook 
Harmonica spelen. 'Lustige Muzik' was een van zijn passies en hij heef t 
dan ook menig vakantie in Oostenrijk doorgebracht om daar optimaa l te 
kunnen genieten van deze traditionele muziek. 

Pa kon niet stilzitten en was bij tijd en wijle een heel sportief man. 
Hij heeft op latere leeftij_d nog zijn z:-vemdiploma gehaald! en hij was als 
75-jarige nog twee keer in de week 1n de sportschool te vinden . 

Z'n grootste sportieve passie was echter motorrijden. Menigmaal werden 
Assen en Tubbergen bezocht voor de plaatselijke races en motorrijden. 
Zelf heeft hij veel gedaan op zijn vakanties naar Duitsland, Oostenrijk en 
natuurlijk de VS, alwaar hij de Route 66 heeft gereden. Zijn laatst verdiende 
titel was 'opa'. Deze droeg hij met verve. Elke vakantie kwamen de 
kleinkinderen logeren en gingen ma en hij er mee naar een speeltuin of 
een dierentuin. Deze fantastische vakanties met de geweldige opa en 
oma zullen de kleinkinderen nooit vergeten. 

Pa hield van plezier maken en feestjes . Hij was een gangmaker en als het 
erg gezellig was dan moest iedereen horen hoe goed ie kon zingen of 
harmonica spelen. Hij kon tot op late leeftijd nog alles zelfstandig en reed 
heel Europa rond om op vakantie te gaan of kennissen te bezoeken. 
Groot was dan ook zijn schrik toen vorig jaar oktober bleek dat hij al 
geruime tijd rondliep met een grote longtumor. Er knakte iets bij hem 
en hij ontzegde zich alle leuke dingen die hij voor de tijd nog zo graag 
deed. Alleen lekker eten heeft hem het laatste jaar op de been gehouden. 
Hij had het op het laatst nog wel eens over de mooie herinneringen aan 
Mayrhofen, maar hij had niet de kracht en de moed om nog zo ver op reis 
te gaan. Uiteindelijk heeft hij nog twee dagen in het Sauerland kunnen 
genieten van de mooie omgeving en het heerlijke eten aldaar. Het was 
zijn laatste uitstapje. 

De laatste weken kwam pa nauwelijks nog van bed, en voor iemand die 
altijd zo vol in het leven stond was de grens van menswaardig bestaan al 
lang bereikt. Hij is heel rustig ingeslapen op 1 november 2013 met ma aan 
zijn zij en het is goed zo. 

Wij w illen iedereen die betrokken is geweest bij de verzorging van pa 
bedanken . Met name de dames van Livio, zij waren erg betrokken en 
hebben dag en nacht klaargestaan om ma te ondersteunen bij de 
verzorging van pa. 

Haaksbergen, 7 november 2013. 

Mini, 
Stef en Ilse: Teun, Pien en Klaas 
Joost en Ellen 


