


t Rozina Maria Koekkoek-Hofstede 

Overleden 22 december 1993 

De dood en het leven zijn onafscheidelijk 
met elkaar verbonden, maar dat het zo snel 
zou gaan met onze moeder en oma had 
niemand van ons kunnen denken. 

De dag eNoor hadden we haar nog gezien 
zoals ze was; een hardwerkende vrouw, die 
altijd voor ons klaarstond, ondanks dat het 
leven niet altijd makkelijk voor haar is ge
weest. Een zware slag was voor haar het 
plotselinge verlies van haar dochter. Dit ver
driet heeft ze eigenlijk nooit helemaal kun
nen verwerken. Daarnaast heeft ze samen 
met haar man de zorg gedragen voor haar 
schoonouders, die ze hebben begeleid tot 
aan hun sterfbed. In 1976 moest ze afscheid 
nemen van pa, die na een ernstige ziekte 
veel te vroeg is overleden. Ondanks deze 
zware lasten heeft ze de twee kinderen die 
toen nog thuis woonden opgevoed. Ze was 
dan ook heel erg trots dat deze naar het 
lyceum gingen. 

Moeder was altijd het liefst gewoon thuis 
met haar fami lie om haar heen. Elke zondag 

was er bezoek van haar kinderen; de man
nen kaarten, de vrouwen babbelden over 
van alles en nog wat. Ook de gezamenlijke 
vakanties in het zomerhuisje in Weerselo 
gaven haar veel vreugde. Het meeste plezier 
beleefde ze echter aan haar kleinkinderen. 
Oppassen was dan ook nooit teveel ge
vraagd. Ze kon hen dan lekker verwennen 
en zowel letterlijk als figuurlijk gaf ze alles 
aan haar kinderen en kleinkinderen . Het 
ontvangen gaf haar veel meer moeite. Zelfs 
wat ze zelf had gekregen kon ze weggeven 
als ze dacht dat anderen daar plezier van 
konden hebben. Ook gasten waren altijd 
welkom. iedereen kon blijven logeren en 
met carnaval was het huis dan ook vol. 

Dat dit er allemaal niet meer zal zijn is voor 
ons nog niet te begrijpen, want daarvoor 
ging het veel te snel. Mama, oma, we zullen 
je allemaal verschrikkelijk missen en een 
deel van je zal in ieder van ons verder leven. 
Eén ding weten we echter zeker: het weer
zien met Gradie en papa zal je veel vreugde 
geven. 

De kinderen en kleinkinderen 

Bij deze danken wij U hartelijk voor uw 
medeleven. 


