
In memoriam 



t In dierbare herinnering aan 

Lies Hothuis - Koopmans 

Mama werd op 23 april 1929 te Albergen geboren 
en is geheel onverwacht van ons heengegaan, 

gesterkt door het Heilige Sacrament der Zieken, op 
6februari 2011 in het ziekenhuis "Twenteborg " te 
Almelo. Na een plechtige gezongen uitvaartdienst 

op vrijdag 11 februari in de kerk van St. Pancratius 
te Albergen hebben wij haar te ruste gelegd bij 

papa op het parochiële kerkhof te Albergen. 

Mama groeide op in een gezin als oudste van acht 
kinderen. Op 12 jarige leeftijd ging ze naar de kost
school, waarna ze ging werken als kokkin op een 
kasteel. Later tot haar huwelijk hielp ze bij haar 
ouders thuis in de huishouding. 
Op 23 april 1963 trad zij in het huwelijk met Henk 
Hofhuis met wie zij samen twee kinderen kreeg. 
Groot was het verlies toen Henk op 65-jarige leef
tijd overleed aan de gevolgen van kanker. Niemand 
wilde ze laten merken hoeveel verdriet ze hier van 
had, ook ons niet. Je moet toch door, zei ze dan al
tijd. Ze pakte de draad vrij snel weer op en gaf haar 

leven invulling d.m.v. volksdansen, kaarten (later 
ook bridgen) en koersballen. Ook ging ze regelma
tig op vakantie, waar ze erg van genoot. Mama kon 
in bepaalde situaties vrij direct zijn, Als iets haar 
niet aan stond liet ze dat duidelijk merken. Maar met 
een praatje of excuses was alles snel weer vergeven 
en vergeten. 
Groot was haar zorg om Ruud. Ze vond het moeilijk 
dat Ruud na jarenlang in Enschede te hebben ge
woond, bij nieuwe bewoners in Denekamp en later 
in Hengelo kwam te wonen. Maar toen ze zelf in 
zag dat de nieuwe plek gewoon veel beter voor hem 
was, was ze hier heel gelukkig mee. 

Vooral de laatste jaren stond mama heel positief in 
het leven. Ze genoot van haar uitjes en was een zeer 
actief persoon. Ze hield van mooie kleding en zag 
er graag goed uit. Voor haar leeftijd verkeerde ze in 
een goede gezondheid. Ook met haar vriendinnen 
ging ze regelmatig om. 

Lieve mama, je stond nog zo volop in het leven. 
Je liefde en overbezorgdheid voor ons zullen 

we nooit vergeten. 

Voor uw warme medeleven, op welke wijze dan 
ook, danken wij u oprecht. 

Ruud, Karin en Eric 


