


In dankbare herinnering aan 

Johannes Laurentius 
Hofstede 
Echtgenoot van 
Tiny Hofstede • Rupert 

Hij werd op 17 oktober 1931 in 
de Veldmaat geboren en over
leed onverwachts op 22 novem
ber 2001 te Enschede. 

Op 27 november hebben we afscheid van hem genomen 
tijdens een uitvaartmis in de parochiekerk van HH 
Bonifatius en Gezellen, waarna de crematie plaatsvond te 
Usselo. 

Papa had een brede interesse voor alles: voor de natuur, 
techniek, mensen en religie. Hij combineerde een ver
trouwen in wetenschap en techniek met een rotsvast ge
loof in God. 

De tuin was ook belangrijk, evenals de dieren rond het 
huis en in de wei. Hij kon zich uitstekend vermaken met 
zijn poezen. Deze verwonderden zich regelmatig over 
rondvliegende zandkluitjes en bewegende grashalmen. 

Naast zijn normale werkzaamheden was hij altijd bezig 
met maatschappelijke dingen. Zo vulde hij belastingfor
mulieren in voor veel mensen in zijn omgeving of vroeg 
subsidie of een uitkering aan voor wie daarbij hulp nodig 
had. 

Je kon geen onderwerp verzinnen of hij had er wel een 
duidelijke mening over. Hij was soms moeilijk te overtui-

gen, maar interesseerde zich altijd wel voor de mening van 
anderen. Als je een andere mening had, dan kon je er ze
ker van zijn dat je voldoende argumenten meekreeg om 
over na te denken. 

Hij was er altijd voor zijn kinderen. Toen ze nog op school 
zaten, was hij een grote stimulans. Hij zorgde voor alles, 
bijna niets was hem teveel. Later hielp hij de kinderen ook 
als ze hulp nodig hadden met schilderen, behangen, tuin 
enzovoort of als ze gewoon behoefte hadden aan advies. 

Ook als kinderoppas stond hij samen met Oma klaar. Hij 
was een fijne Opa voor zijn kleinkinderen. Hij deed spel
letjes zoals voetbal, badminton met ze en zelfs afgelopen 
zomer deed hij nog actief mee aan volleybal. 

Hij had een goed gevoel voor humor. Hij zat zijn kinderen 
en kleinkinderen vaak te plagen en maakte er grapjes 
over. Zelfs bij de fietstest in het ziekenhuis maakte hij nog 
grapjes over de bestemming. Zou het Losser of Buurse 
worden? Helaas werd het zijn laatste fietstocht. Voor ons 
was het allemaal totaal onverwacht en onbegrijpelijk. 

Papa, we zijn dankbaar voor wat je ons hebt gegeven. Jij 
neemt in ons leven en hart een onuitwisbare plek in. We 
zullen je altijd dankbaar blijven en je nooit vergeten! 

Voor uw medeleven en belangstelling bij het afscheid van 
mijn man, onze papa en onze opa willen wij u van harte 
danken. 

Haaksbergen, november 2001 

Tiny Hofstede - Rupert 
Kinderen en kleinkinderen. 


