
+ Ter dierbare gedachtenis aan 

Gerardus Johannes Marinus Hotste 
sinds 27 oktober 1995 weduwnaar van 
Geertruida Wilhelmina Egberink 

Hij werd geboren op 6 mei 1911 te Noord Berghuizen {gem. Losser). 
Hij is gestorven na het ontvangen van de Ziekenzegen op 6februari1997 te Oldenzaal. Na een gezongen uitvaart
viering hebben we hem te ruste gelegd op het parochieel kerkhof te Deurningen op 11 februari 1997. 

Vader en opa heeft een gezegende leeftijd mogen bereiken. Hij heeft altijd. op zijn laatste Jevens1aren na , in 
gezondheid en vol levenslust in het leven gestaan. Gernt groetde op in Noofd Berghuizen. Van kind af aan was hij 
erg gesteld op de natuur. Hij zou ook boer worden, maar is toch :n de textiel bij Geldennan gaan werken. Het was 
er vaak hard werken in de 'aandraaienj'. Maar het boerenwerk daarnaast IS h11 nooit verleerd Met eigen handen 
heeft hij later de grond rondom zijn woonhuis ontgonnen. 
Hij trouwde in 1939 met Trui Egberink. In het gezin werden 6 kinderen geboren, waarvan er twee vrij snel weer 
gestorven zijn. Voor de opgroeiende kinderen wilde vader een goede toekomst en hij heeft er veel voor over 
gehad dat ze konden studeren. 
Vader was een man met veel humor, dat hebben de kleinkinderen ook mogen merken. Hij probeerde alt11d, on
danks dat hij het vroeger niet breed heeft gehad, de optimistische kant van het leven te zien. Politiek interes
seerde hem ook in de krant en op tv. 

Hij beleefde zi1n geloof op een praktische manier. Hij leefde er mee en deed zijn plicht. Eenmaal heeft hij met 
moeder een mooie reis naar Lourdes mogen maken. 
Gerrit was het liefste op en rond zijn erf. Hij was altijd bezig met de tuin, met bouwen en verbouwen van schuur
tjes. Urenlang kon hij ook op zondagmorgen met zijn kinderen door de natuur dwalen, h11 wist er veel van. 
In 1971 moest h11 met zijn gezin naar de Deurningerstraat verhuizen. Het 1s toch ook weer een vertrouwde woon
plek geworden. 
Met moeder mocht hij samen het 55 jarig huwelijksfeest vieren. waar ze met de hele familie nog erg van genoten 
hebben. In 1995 stierf ze en dat deed hem alleen achterbliiven. Bennie en Louise hadden steeds goed voor hem 
gezOl'gd, maar nu bleek meer verzorging nodig te zijn. 
Hij verhuisde naar het Verpleegcentrum Twente Oost in Oldenzaal. waar hij een jaar liefdevol is verzorgd. Hij was 
daar een graag geziene gast bij allerlei aktiviteiten. 
Op het laatst namen zijn krachten snel af en in het bijzijn van vele dierbaren is hij rustg gestorven. 
'Vader, teef nu met moeder in de blijdschap van Gods Vaderhuis'. 

leder die op welke manier ook zich heelt ingezet voor de verzorging van onze lieve vader en opa en met ons heelt 
meegeleefd rond zijn overlijden, willen we heel hartelijk bedanken. Bijzonder allen van afdeling G2 van Verpleeg
centrum Twente Oost te Oldenzaal. 

Fam. Hotste 
Kinderen en kleinkinderen 


