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Dankbaar gedenken wij 

Theodora Gerharda Maria 
Hofstede-Kolker 

Echtgenote van Mans Hofstede 

* Erica, 23 februari 1941 
t Erica, 31 december 2010 

In de morgen van de laatste dag van het jaar 2010 is Thea 
van ons heengegaan, op de wijze zoals ze heeft geleefd: 
"WAARDIG". Op een bewonderenswaardige wijze raakte 
zij in korte tijd verzoerid met haar naderende levenseinde. 
Verbonden met haar geliefde Mans, haar kinderen en 
kleinkinderen, alsook met haar lieve moeder en haar 
dierbare familie en bekenden heeft zij in geloof en 
overgave haar leven aan haar Schepper teruggeven. 

De vele dankbare herinneringen aan haar zullen ons 
troosten tot in een verre toekomst. Zij groeide op in het 
grote bakkersgezin van vader en moeder Kolker. Hier 
leerde ze zorgzaam te zijn en om klaar te staan voor 
anderen die gevraagd of ongevraagd een beroep op haar 
deden. Geduld en vrijgevigheid kenmerkten haar. Dat zij 
creatief was kwam bijvoorbeeld heel goed tot uitdrukking 
in haar schilderwerken. Zij had iets met rozen. Als 
vanzelfsprekend was ze actief in het vrijwilligerswerk. 
Samen met Mans zong ze in het koor. Dit gaf haar veel 
plezier en ontspanning. Ze had ook een liefde voor de 
kookkunst. 

Maar bovenal was zij een zorgzame echtgenote, een lieve 
moeder en een fantastische oma. 

Thea was een veelzijdige vrouw. In het leven van alle dag 
leerde ze haar talenten kennen en gebruiken. Ze is er heel 
gelukkig mee geweest. Het heeft haar en ons leven een 
bijzondere en blijvende glans gegeven. Hiervoor zijn we 
haar dan ook intens dankbaar. 

Vlak voor het Kerstfeest is zij, in haar vertrouwde woning 
aan de Heidebloemstraat, getroost en gesterkt door zegen 
en gebed. De kleinkinderen, Madelief en Liam, zongen een 
adventslied, we hebben samen gebeden en we hebben 
geluisterd naar het Kerstevangelie. We waren samen in 
geloof, hoop en liefde en zo is het gebleven tot haar laatste 
adem op de drempel van het Nieuwe Jaar. 

Wij hebben afscheid van haar genomen tijdens de 
plechtige viering ten uitvaart in de parochiekerk van Erica 
op 5 januari 2011. Aansluitend heeft de crematieplechtig
heid plaatsgevonden in het crematorium 'De Meerdijk' in 
Emmen. 

Uw getoonde medeleven tijdens het ziekbed van Thea 
alsook uw zorg en aandacht aan ons gegeven na het 
overlijden van mijn Thea, onze mamma en onze oma 
hebben ons getroost en goed gedaan. Hiervoor onze 
oprechte dank. 

Mans Hofstede 

Kinderen en kleinkinderen 


