
In Memoriam 

lni Ahne - Hofstede 
20 maart 1910 15 juli 1995 

Geboren op 20 maart 1910 in de 5oendastraat te 
Enschede, groeide ze op tussen zoet en zout. Haar 
vader dreef een grossierderij in suikerwaren en als ze 
een dropje pikte, w ist ze meteen: Nu ben 1k fout! 

Ze was vaak in conflict met haar vader, die wist alles 
beter. Dus besloot ze te gaan. Ze vertrok naar Limburg, 
ging in de verpleging, tussen wonden en ziekten, zo 
zocht ze een weg naar een nieuw be~taan. 

Jaren later ontmoette ze de man van haar leven. Een 
kleermaker, zowel voor dames als heren. Een beetje 
een kunstenaar met passie voor schilderen Ze werd 
verliefd, huwde hem in 1941 in Hengelo en ze schonk 
hem zes kinderen. 

De jaren verstreken, de oorlog voorbij, er kwamen ook 
slechte jaren met still!' armoe nabij. Een noveen werd 
gehouden, Judas Thaddeus, een heil ige voor nood, 
deed de telefoon rinkelen en na negen dagen kwamen 
de opdrachten in het groot. 

Met liefdevoorhaarman en voor ons alle zessen, runde 
ze de winkel, de financiën, haar gezin en 's avonds 
hielp ze op de kleermakerij . Ze gaf van zichzelf 
meestal het beste. Ze li1>p altijd vlug, want langzaam 
benauwde. Als kinderen hadden we moeite om haar 
soms bij te houden. 

Veel te vroeg vertrok haar man, haar Rembrandt van 
Rhijn, reeds in 1971. Nog voor zijn pensioen steeg zijn 
ziel ten hemel vanaf zijn gel iefde ateliN aan het 
Twekkelerplein. Haar verdriet trachtte ze te vergeten 
door zich in te zetten voor de hulpbehoevende medE>
mens en het kerkkoor, waar ze zich intens aan wijdde. 
Maar feitelijk begon vanaf die dag haar persoonlijke 
eenzame lijden. 

Ze verhuisde van Hengelo naar Huize 't Vrijland in 
Goor, daar werd ze met liefde omringd. Ze leefde nog 
op, kon zich voor haar gevoel nog dienstbaar maken en 
genoot nog enkele jaren. Voor zichzelf en haar 
medebewoners speelde ze dikwijls op haar piano en 
raakte daarmee een gevoelige snaar Maar in haar 
onderbewustzijn verlangde ze steeds meer naar haar 
kunstenaar. 

De laatste 3 weken van haar 85 jarig leven verbracht 
ze in het ziekenhuis, ze dacht maar voor even. Al 
spoedig bleek in gesprek met doktoren, dat haar 
1 ichaam geheel was aangetast, de strijd was verloren. 
Ze kreeg toen de absolutie, dat besefte ze even, ze 
vouwde haar handen en sliep uit het leven. 

Nu de Schepper heeft geroepen en weer samen heeft 
gebracht, kunnen w ij kinderen met een dankbaar 
gevoel terugdenken aan onze geliefde moeder, in de 
armen van onze vader, die niet meer langer w acht. 

De dankbare kinderen, 
Marcel, Jos, Herma, Marijke, Gerard, Don 


