
In dankbare herinnering aan 

FERDINAND ANTONIUS 
HOFMAN 

Geboren te Enschede, 3 januari 1909. 
Sinds 23 mei 1941 echtgenoot van 

JANTJE EVERDINA HOOGHIEMSTRA. 

Op zondag 19 juni 1988 in de vrede 
van Christus overleden in het Stads

maten-ziekenhuis te Enschede. 
Met een plechtige Eucharistieviering 

in de kapel van het Dr.Ariënstehuis 
hebben wij op 22 juni afscheid van 

hem genomen. 
Toch nog vrij onverwacht kwam er 

een einde aan een zeer welbesteed 
leven. 

Hij was een man die wilskracht uit
straalde, maar bovenal: goedheid, 
eenvoud en blijmoedigheid. 
Wiens leven gekenmerkt werd door 
dienstbaarheid aan mensen, die het 
moeilijk hadden. 

Op zijn werk werd hij gewaardeerd 
om zijn werklust, zijn vakbekwaam
heid en zijn bereidheid om altijd an
deren te helpen. 

Maar hij hield vooral van z'n vrouw 
met wie hij zovele jaren gelukkig was. 

In hun wederzijdse liefde en zijn rots
vast geloof vond hij de kracht om de 
vroegtijdige dood van zijn enigst kind 
te aanvaarden, waarvan hij zoveel 
hield. bemoedigd door de wijze, waar
op Hedwig zéff haar lijden en haar 
dood aan God had aangeboden. 

Nog veel heeft hij genoten van de 
schoonheid van Gods schepping, ook 
van de reizen die hij maakte samen 
met zijn vrouw, die alles voor hem 
betekende. 

Zijn verlangen om eerder te mogen 
sterven dan zij 1s in vervulling 
gegaan. 

Toen zijn krachten afnamen, brak 
zijn doorzettingsvermogen. 
HET WAS GOED GEWEEST! 
In vrede kon hij sterven. Als een diep 
gelovig mens, die enkele dagen vóór 
zijn dood nog zei : Wat ben ik blij dat 
ik goed kan bidden. 
Hij wist zich op weg naar zijn Schep
per, waar Hedwig op hem wacht. 
En waar hij bij God kan bidden voor 
ZiJn vrouw en allen, die hem op aarde 
nabij waren. 

Uit dankbaarheid voor Uw meeleven 
en ter gedachtenis aan hem. 

J E. Hofman-Hooghiemstra 


