


Ter nagedachtenis aan 

Martinus Jozef Hofstede 

Toen Martin op 02-01-1955 te Erica ter wereld 
kwam, was hij dermate klein dat de huisarts hem 
op een hand kon dragen. Het zou voor hem een 
zware strijd worden om te overleven. 

Gestreden heeft hij. Met zand, vele pakken liga en 
liters melk werd Martin groot en een echte 
kwajongen . Hij groeide op met The Beatles, zijn 
geliefde drumband en in een later stadium zijn 
zender en discotheek, dit was het leven zoals hij 
het goed vond. 

Dat hij later een begenadigd techneut zou worden 
en gedreven door zijn liefde voor zijn hobby's bij 
vele mensen respect afdwong, was hem toen nog 
niet helemaal duidelijk. 

Martin was nooit iemand die zich liet weerhouden 
van het feit "het wil niet", zoiets kwam nooit in 
hem op, sterker nog, het was alleen maar een 
aanleiding voor hem om het juist op te lossen. 

Toen hij op een gegeven ogenblik alleen overbleef 
met moeder, was dit voor hem aanleiding om zich 
op zijn werk cq. hobby te storten, met verblijven in 
Japan, Saoudie Ara bi , Zweden en Zuid-Afrika. 
Zijn twee rondreizen door lsrael samen met 
moeder waren voor beiden een hele belevenis. 

Martin was dan ook erg getroffen door het 
overlijden van moeder, die hij liefdevol en met 
meer enegie als eigenlijk in hem zat , tot aan de 
laatste dag heeft verzorgd. 

De tijd daarna heeft Martin wel getekend, vooral 
het verdriet alleen verder te moeten gaan. 

Gelukkig kwam Joke in zijn leven, dit bracht de 
zonneschijn weer bij hem terug, het leven waar hij 
zo intens van kon genieten, kon hij nu samen met 
haar delen. 

Maar weer kwam er die onheilstijding, zijn steun, 
toeverlaat en zus Rika was de ongelijke strijd 
aangegaan, die zij na een paar maanden verloor. 
Maar nu was hij gelukkig niet meer alleen en 
konden ze elkaar tot steun zijn in hun verdriet. 

Helaas konden Joke en Martin maar vijf jaar van 
een goed en gelukkig huwelijk genieten, tot de 
gezondheid van Martin steeds verder en verder 
achteruit ging, alle operaties ten spijt. 

Op 27 juni 2012 exact drie weken na de diagnose 
heeft Martin deze ongelijke strijd ten einde 
gestreden en hebben we afscheid van hem moeten 
nemen, wetende dat hij nu voor altijd uit ons 
midden is, maar wel voor altijd in ons hart zal zijn. 


