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In groot geloof is ons allen voorgegaan 

Maria Geziena Meinders-Hofste 
sinds 1 november 1976 weduwe van 

Gerhardus Antonius Meinders 

Zij werd geboren op 11 mei 1906 te Lemselo 
gemeente Weerselo. 

In het verpleeghuis te Oldenzaal ontving ze het 
Sacrament van de Ziekenzalving en overleed zij 

op 1 O juli 1996. 
Na de Uitvaartmis in de Emmauskerk hebben wij 
haar lichaam bijgezet in het graf van haar man op 

de begraafplaats te Oldenzaal op 15 juli 1996. 

Zij groeide op in een groot gezin van 9 kinderen, 
waarin zij mocht ervaren de vreugde van de onderlin
ge band en kracht van het geloof. 
In de Remigiuskerk te Weerselo trouwde zij op 4 juli 
1929 met Gerard Meinders, waarna zij zich vestigden 
in een nieuwgebouwd huis. Hun huwelijk bleef kinder
loos, voor haar een groot gemis, maar des te meer 
groeide zij in een relatie met haar man en in haar in
zet voor de medemens. 
Zij stond voor iedereen klaar; in oorlogstijd nam zij 
een kind in huis, onderduikers waren welkom, velen 
heeft zij iets toegestopt van wat zij zelf had of ver
bouwde op het land. 

Met Rikie had zij een bijzondere band, zij hebben heel 
veel voor elkaar betekend, al die jaren. 
Zij leefde mee met anderen, kon zich gemakkelijk 
aanpassen, ook toen zij samen met haar man verhuis
de naar de Thij in Oldenzaal; daar is hij overleden op 
1 november 1976, op de dag van Allerheiligen. 
Daarna heeft zij op verschillende plaatsen gewoond: 8 
weken bij de zusters in Denekamp, 8 jaar in Huize 
"St. Jozer te Weerselo, 8 maanden in het verpleeg
huis te Oldenzaal. 

Zij was een diepgelovige vrouw, met hart en ziel be
trokken op de Kerk van Jezus Christus en op haar pa
rochie. 
Niet alleen in het weekend, maar ook door de week 
kwam zij in de kerk. 
Maria had een bijzondere plaats in haar leven, die zij 
vereerde thuis, in het Marialof, 2 keer in Lourdes en 
heel vaak in Kevelaer. 

Wij bidden, dat zij voor altijd vrede mag vinden bij 
God, in de nabijheid van Maria. 

Voor uw medeleven tijdens haar ziekte en na haar 
overlijden willen wij u ook op deze manier van har
te danken. 

Familie Hotste 
Familie Meinders 


