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Dankbaar denken wij terug aan 

MARIA GEERTRUIDA HOFSTEDIË 

echtgenoot van 
THEODORUS JOHANNES 

HORENBERG 

Moeder werd 1 augustus 1914 in 
Haaksbergen geboren. Zij overleed in 
de morgen van de Tweede Paasdag 

4 àpril 1983 te Enschede. 
Op 7 april d.o.v. werd in de St.Jozef
kerk te Enschede voor haar de uit
vaartmis gehouden, waarna we haar 
uitgeleide gedaé\n hebben naar het 

crematorium te Usselo. 
Haar opgeruimde karakter, de goed

heid. de liefde voor de natuur en het 
diepe geloof van moeder zullen ons 
altijd bij blijven. 

Zij heeft altijd veel belangstel 1 ing 
en zorg gehad voor de kinderen en de 
kleinkinderen. Zij deelde hun vreugde 
en hun verdriet. 

In haar hart leefde ze naar 12 juni 
toe; het was de dag dat zij met vader 
veertig jaar getrouwd waren. 

Met al le gebeurtenissen in de familie 
leefde moeder mee. vooral de verjaar
dagen, geen één vergat ze er. 

Wat je beloofd moet je nakomen. 
van schipperen en halfheid hield 
ze niet. In alles was ze stipt op de 
puntjes. 

Moeder is altijd gehecht geweest 
aan thuis. - In het ziekenhuis ver
langde ze iedere keer weer naar huis. 

Daarom was het haar wens thuis te 
sterven en deze laatste wens hebben 
we voor haar in vervul ling kunnen 
laten gaan. - Ze was aan het leven. 
aan vader, kinderen en kleinkinderen 
gehecht en vond het afscheid nemen 
daarom erg moeilijk. - Haar zorgen 
en angsten en wat haar bezig hield 
heeft ze lang voor haar zelf bewaard. 
Ze wilde er anderen niet mee lastig 
vallen. 

Moeder had een grote verering voor 
Maria, menigmaal bad ze in sti lte de 
rozenkrans en ze wilde zo graag nog 
'n keer naar Lourdes. Helaas is het er 
niet meer van gekomen, maar moge 
Maria. in wie zij zo veel vertrouwen 
had. haar nu opwachten bij de 
hemelpoort. 

Hartelijk dank voor Uw belangstelling 
en meeleven. 


