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Bedankt voor al het moois wat je tijdens je 
leven aan ons hebt meegegeven. 

In dankbare herinnering aan 

Gerhardus Antonius Hofstede 

74 jaar geleden werd je geboren aan de 
Veldbeekweg te Boekelo. 
En al gauw werd duidelijk dat je je ouders
huis niet zou verlaten . 
Je bent er alleen blijven wonen en hebt daar 
alle ontberingen ondergaan, die de meeste 
mensen niet zouden overleven. Jij wel! 
Je hebt gevochten, maar ook gelachen en 
geleefd zoals jij dat wou! Je was er niet weg 
te krijgen je had een eigen wil en zette die 
ook door. Veel mensen blijven hun leven 
zoeken naar een vaste stek, jij niet! Jij had 
dat gevonden en was daar niet weg te slaan. 

Je had een lief karakter en altijd van die 
ondeugende pret lichtjes in je ogen. 
Niemand kon jou de les lezen, je was echt 
wie je was tot je problemen kreeg met je voet 
hiervoor heb je in het ziekenhuis gelegen, je 
kon niet terug naar je eigen stekje daar was 
het te vochtig er zou een nieuw huis op je 
oude stekje gebouwd worden, ook voor jou! 
Om de tijd te overbruggen tot het huis klaar 
zou zijn ging je naar het verzorgingshuis. 
"Hier heb ik de mooiste tijd van mijn leven" 
waren jou woorden. Helaas, lieve Gerhard, 
mocht je de bouw niet meemaken. Totaal 
onverwacht heb je van ons afscheid geno
men en ben je vredig ingeslapen, tussen de 
mensen die zielsveel van je hielden. Alleen jij 
weet waar je voor gevochten hebt en die 
strijd is nu voor jou gestreden. 

Gerhard, onze troost is dat je .nu bij jouw pa 
en ma bent, maar vergeet niet, je laat een 
onbeschrijfelijke leegte in ons na. Daarnaast 
is er het gemis van je persoonlijkheid en dat 
gemis zal blijven en we weten dat dat nooit 
meer over zal gaan. 

Rust nu maar zacht lieve Gerhard . 


