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In liefdevolle herinnering aan 

Hendrika Gesina van Gils-Hofstede 

Ze is geboren te Lonneker op 20 mei 1906 
en sinds 27 november 1966 

weduwe van 
Gerardus van Gils. 

Gesterkt door het H. Sacrament der Zieken is zij 
overleden te Enschede op 10 mei 2006. 

Met een plechtige Eucharistieviering in de kapel 
van het Dr. Ariënshuis in Glanerbrug, hebben we op 
15 mei afscheid van haar genomen en haar te ruste 
gelegd op het R.K. Kerkhof aan de Gronausestraat 

in Enschede. 

Voor uw belangstelling en medeleven willen wij u 
hartelijk bedanken. 

Kinderen, klein-
en achterkleinkinderen 

Na een kort ziekbed heeft God onze moeder, oma en 
oud oma vlak voor haar 100-ste verjaardag geroe
pen naar het eeuwige licht. Ze heeft er zo verlan
gend naar uitgezien om dit samen met de hele fami
lie te vieren. 
Als vrouw met een geweldige eigen wilskracht heeft 
zij haar eigen leven geleid. In 1931 is zij getrouwd 
met haar Gerard en samen kregen zij 4 dochters. 
Moeder stond altijd met practische hulp klaar voor 
iedereen die ziek of hulpbehoevend was. Ook voor 
mensen die in de oorlog gevaar liepen bij razzia's 
had zij een helpende hand. 
Emotioneel kon ze zich minder goed uiten. De 
vroegtijdige dood van vader heeft haar veel een
zaamheid gebracht waarmee zij niet goed kon 
omgaan. Toen ze later in het bestuur van de KBO 
Marinus ontmoette, die veel voor haar betekende, 
pakte ze haar levensmoed weer op en heeft ze 
geleerd om ook emotioneel dichter bij haar kinderen, 
klein- en achterkleinkinderen te staan. Ze voelde 
zich betrokken als er ziekte was in het gezin en bij 
het overlijden van haar dochter Gerrie. 
De familieband werd steeds belangrijker voor moe
der en ze wilde de laatste jaren dan ook altijd haar 
verjaardag vieren met al haar dierbaren. 
Ze was een heel gelovige vrouw, die trouw haar 
kracht bleef zoeken bij Christus en bij de Moeder 
Gods Maria. 
Dankbaar voor wat zij voor ons heeft betekent, ver
trouwen wij dat God haar nu rust en vrede zal schen
ken. 


