
In dankbare herinnering aan 

Maria Aleida Hofman 
sinds 13 juli 1961 weduwe van 

Willem Gerhardus Verweg 

geboren te Slagharen 29 september 1899, 
na een kortstondige ziekte, gesterkr door 

her sacrament van de Ziekenzalving, 
overleden te Coevorden 25 oktober 1991. 

We hebben afscheid van haar genomen tijdens 
een plechtige Eucharistieviering in de parochie
kerk van de H. Alphonsus te Slagharen en haar 
lichaam te ruste gelegd op de R.K. begraafplaats 
aldaar. 
,.Een sterke vrouw, wie kan haar vinden') Haar 
waarde gaat die van edelstenen ver te boven" 
(Spreuken 31 : 10). 
Een sterke vrouw, zó is ze geweest haar lange 
leven door. 
De meesten van ons kennen de omstandigheden 
van de jaren twintig tot de oorlog alleen maar van 
horen zeggen. Onze moeder en grootmoeder 
heeft de barre toestanden van armoede en werk
loosheid aan den lijve ondervonden. In 1923 
trouwde ze met Willem Verwegen samen bouw
den ze aan hun gezin. Haar mans gezondheid liet 
al heel gauw veel te wensen over en moeder moest 
allerlei karweitjes aanpakken om de eindjes aan 
dkaar te kunnen knopen. Van \morgens vroeg 
tot in de nachtelijke uren vaak toe was ze bezigen 
dat i~ voor haar een tweede gewoonte geworden. 

Tot op hoge ouderdom konden haar handen niet 
stil zijn. Altijd was ze wel aan het haken of breien. 
Zestien jaar heeft ze gewoond in het bejaarden
centrum De Voorde, geliefd bij alle bewoners en 
zelf dankbaar dat ze zó oud mocht worden. Ze 
vond het best fijn dat ze nog zo goed gezond was 
en ook verstandelijk bij de tijd. Trots was ?e op 
haar kinderen en kleinkinderen, die het allemaal 
materieel 70veel beter hebben dan zij ooit gehad 
heeft. 
Ze was ook een gelovige vrouw, die de rozen
krans steeds binnen handbereik had en uitkeek 
naar de maandelijkse Communie op de eerste 
vrijdag. 
Aan dit lange en rijke leven is nu een eind 
gekomen God heeft haar bij zich genomen en 
dankbaar kijken wij op haar leven terug. 

Lieve moeder. oma, je hebt zoveel voor ons bete
kend. Dank voor alles. We zullen je niet vergeten 
en eenmaal zullen we met jou, met vader en Dries 
herenigd zijn in de woning die Jezus voor ons 
heeft bereid. 

Rust in vrede. 

De afgelopen dagen mochten wij van u veel 
blijken van medeleven ontvangen. Wij zijn u daar 
erkentelijk voor en willen u hiervoor danken. 

Kinderen, klein- en 
ach terk lei n kinderen 


