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In dankbare herinnering aan 

Hennie Hof 
echtgenoot van Truus Hof-ter Elst 

Hennie werd geboren op 25 december 1931 te Hengelo en 
overleed in het z1ekenhu1s Twenteborg te Almelo op 20 
december 2003. Na de Eucharistieviering op 24 december 
2003 in de O.L. Vrouwe~erk te Hengelo hebben we hem bege
leid naar het crematonum te Enschede. 

Hennie werd geboren aan de Waarbekenweg 1n Hengelo als 
oudste zoon in een gezin van 7 kinderen. Na de oorlog 
verhuisden ze naar de Krabbenbosweg 

In 1961 trouwde hij met Truus. Ze verhwsden naar Markelo 1n 
verlland met Z1Jn werk blJ de televisietoren. Samen kregen ze 
3 kinderen: Harry, Fnts en Anja. In 1964 ging h1J btj Slgnaal 
werken (het latere Thales) en 1n 1969 verhuisden ze daarom 
naar Hengelo. In eerste instantie in Groot Driene, maar sinds 
1975 woonden ze 1n 'de Noork'. UiteindeliJk raakte hij daar 
helemaal ingeburgerd, en daar heeft hiJ dan ook de rest van 
zijn leven met veel plezier gewoond. 
Zijn gezin betekende veel voor hem. Hij was het liefst thuis bij 
zijn vrouw Truus en hun 3 kinderen. Verre reizen waren aan 
hem niet besteed. Dienstreizen voor het werk deed hij liever 
niet. Als het dan toch moest, wilde hij 's avonds weer met het 
eten thuis zijn. 
Techniek, en elektronica in het b11zonder, was zijn werk maar 
ook zijn grote hobby. Alles wat technisch was had zijn grote 
interesse en als hij er nog niets van wist, zocht hij net zo lang tot 

hij de werking achterhaald had. Die kennis van techniek pro
beerde hij ook steeds bij Truus en de kinderen over te bren· 
gen. 
Iets dat kapot gegaan was, gooide h11 niet zomaar weg. Hij 
probeerde het altijd eerst te repareren, en meestal met succes. 
Vele televisies, radio's en allerlei andere apparatuur werden 
bij hem ter reparatie aangeboden. Het huis stond er vol mee, 
vaak was hij er mee in de weer. Ook ZJJn inzet voor het veren1· 
gingsleven en vrijwilligerswerk maakte dat ha) albtd bezig was. 
Langzamerhand veranderde dat. Na z11n hartoperatie, 4 jaar 
geleden, heeft hij het toch wat rusbger aan gedaan. Dat bete
kende echter niet dat hij Zijn interesse in anertei zaken vertoor. 
Zo was hij de laatste jaren nog actief bimen de zendamateur· 
veren ging Veron, als beheerder bij de automobtelclub van 
Signaal, en niet te vergeten btj het vnjwllhgerswerk voor de 
kerk. Zo heeft h~ er recentelqk nog voor gezorgd dat de kerk· 
radio in de lucht kwam. 
Hij werd opa van 7 kleinkinderen. Ook voor hen stond hij alt•Jd 
klaar; om speelgoed te repareren of om ze iets te leren. ZiJn 
gezondheid ging echter steeds meer achteruit. Toch genoot 
hij nog steeds van de bezoekjes van zijn kleinkinderen. Als ze 
kwamen ging hij het liefst op z11n stoel 1n een hoekie zitten met 
een puzzelboekje. Hij genoot dan stil van zijn spelende klein· 
kinderen. 
Hennie leidde een eenvoudig leven, en hield niel van poes· 
pas. Hij klaagde nooit, maar eind oktober kon hij niet langer 
thuis blijven. Hij werd in het ziekenhuis opgenomen. Na een 
aanvankelijk herstel, is hij toch nog onverwacht, rustig overle· 
den. 

Hennie, bedankt voor alle liefde en zorg die ik van je kreeg. 
Pa, bedankt voor al je goede zorgen en voor de opvoeding 

die je ons hebt gegeven. 


