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Bertus was het derde kind van het grote gezin van 
Herman Hofstede en Anna Sornrner. Toen zijn vader , 
kruidenier, in 1942 overleed nam Bertus de zaak over. 
In 1949 ontmoette hij Mieke ten Velde , aan wie hij op 
9 oktober 1956 zijn ja-woord gaf. Bertus had intussen 
de zaak overgedragen aan één van zijn jongere broers 
en vond werk bij de AKZO waar hij tot aan zijn 
pensioen heeft gewerkt. Bertus en Mieke woonden 5 
jaar aan de Havenstraat in Erica waar Anja en Marjan 
het levenslicht zagen. Vervolgens ging het gezin naar 
de Eendrachtstraat waar Herman en Henk zijn 
geboren. 

Bertus was een plichtsgetrouwe man met een groot 
verantwoordelijkheidsgevoel: "Je kon op hem aan." 
Hij was eenvoudig en sober. Hij verdedigde zijn 
standpunten met een directheid die vaak humoristisch 
was, maar ook wel eens pijnlijk. 
Hij was een zorgzame man en vader. Marjan, Herman 
en Henk stimuleerde hij in wat hij vroeger zelf door 
omstandigheden niet kon: studeren. Anja was met haar 
bijzondere begaafdheden zijn lieveling. Pas toen hij 
helemaal zeker was dat ze in Emmen goed terecht 
kwam, mocht ze na 44 jaar verhuizen. Bertus was 
trots op zijn vrouw en kinderen. 
Hij geloofde zoals hij leefde: eenvoudig, nuchter, en 
zonder veel woorden. 
Het liefst was hij in en om het huis bezig. Zijn tuin 
zag er altijd piekfijn uit. Toen hij goed en wel met 
pensioen was , kreeg hij een zwaar hartinfarct. De 
laatste jaren tobde Bertus met zijn gezondheid . In 
maart dit jaar werd geconstateerd dat hij ongeneeslijk 
ziek was. Het is uiteindelijk allemaal vlug gegaan; een 
lang ziekbed is hem bespaard gebleven. We hebben 
een paar heel intense maanden met elkaar 
doorgemaakt met ook veel fijne momenten. Bertus 
heeft het moedig gedragen en Mieke was hem steeds 
nabij. Tijdens de ziekenzalving zei hij: "Het is goed 
zo!" . 
Wij hebben op 14 juli speciaal voor hem en met elkaar 
gebeden in de parochiekerk van Erica. 
Op zijn verzoek is aansluitend zijn lichaam 
gecremeerd. 

We zijn u dankbaar voor uw medeleven en 
belangstelling en vooral wat u voor Benus hebt 
betekend. 

Familie Hofstede. 


