
Een dankbare herinnering aan 

JOHANN HOFSTE 

echtgenoot van Truus Poort. 

Op 23 september 1923 is hij in Gronau 
geboren, en op 18 februari 1998 thuis, 

temidden van zijn gezin 
rustig en vredig ingeslapen. 

Na de uitvaartdienst in de Ariënskapel 
hebben we pa begeleid naar het 
crematorium op 23 februari 1998. 

Pa, wat zullen we je missen. 
Je zei niet veel, maar je was er altijd. 
Je leven is in veel opzichten niet zo 
gemakkelijk verlopen. Je had een moeilijke 
jeugd, want je groeide op in de crisisjaren 
als oudste van een gezin van 9 kinderen. 
Je moeder stierf toen je nog heel jong was, 
daardoor moest je al snel op eigen benen 
staan. Je sprak er later weinig over, maar 
het heeft een hele grote invloed op je leven 
gehad. 
Toen je ma tegenkwam, werd alles beter 
voor je, al was het niet zo gemakkelijk met 
opa erbij in huis. 

Je hebt altijd hard voor ons gewerkt, tot op 
het moment dat je ziek werd. In de loop der 
jaren is je gezondheid nog verder afgeno
men. Ma was al die tijd je grote .steun en 
kameraad. 
Je was een hele lieve opa voor Jorieke, 
Rianne, Tom en Maarten. Zij waren ook 
stapeldol op jou. Ook de hondjes Liz en 
Joep waren gek op je. 
Ook al was je al jaren ziek, toch waren we 
er niet op voorbereid om nu al afscheid van 
je te moeten nemen. Omdat je het in het 
ziekenhuis zo vreselijk vond ben je thuis 
gebleven, en terwijl we bij je waren ben je 
rustig ingeslapen. 

Pa, we zullen je heel erg missen. 

Voor de vele blijken van medeleven na het 
overlijden van mijn lieve man, onze pa en 
opa willen wij u hartelijk bedanken. 

Truus Hofste - Poort 
Josien en Paul 
Tom, Maarten 
Jeannette en Cor 
Jorieke, Rianne 


