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Ter dankbare herinnering aan 

GEERTRUIDA BENDINA KORTINK 

Zij werd geboren te Lonneker 12 sept . 1907. Ruim 31 Jaar 
was zij in een zeer gelukkig huwelijk verbonden met 

ANTONIUS JOHANNES HOFSTEE 

Rustig en in christelijke overgave, gesterkt door het 
sacrament der zieken, ontsliep zij in de Heer te Hen
gelo 0 . 19 september 1973. Bedroefd om haar heengaan 
en om de leegte, die zij In haar gezin achterlaat, maar 
ook intens dankbaar voor hetgeen zij voor ons heeft 
betekend. hebben wij haar lichaam te ruste gelegd op 
het r . k. kerkhof van Hengelo O. 22 september 1973, 

waar het wacht op de verrijzenis. 

Deze diep-gelovige vrouw. deze trouwe vereerster van 
de Moeder Gods, vond In haar geloof de kracht, om In 
opofferende I iefde en zorg zich weg te schenken aan 
haar gezin, waarvan zij het middelpunt vormde. Ieder
een. die met haar in aanraking kwam, werd getroffen 
door de hartelijkheid en belangstelling. die zij toonde 
aan haar medemensen, door haar d;°ep geloof, dat tot 
ongekende grootheid uitgroeide, toen de zekerheid tot 
haar doordrong. dat zij van degenen, die haar zo dier
baar waren. afscheid zou moeten nemen. 

In het vaste vertrouwen op de voorspraak van Maria, 
die haar bij de hand zou nemen. om haar over de 
drempel van de dood te begeleiden naar de heerlijkheid 
van de hemel. bereidde zij zich voor op haar heengaan 
uit deze wereld. Zij was niet bang. om naar God te 
gaan. want In haar geloof wist zij zich vell lg geborgen 
in de liefde van God en de bescherming van haar 
hemelse Moeder. Dankbaar bleef zij ten einde toe voor 
alle l lefde en zorg. haar betoonël en in woord en daad 
leerde zij ons. hoe een gelovig christen leeft en sterft. 

Lieve man, zo gaarne was ik bij je gebleven. We waren 
zo gelukkig met elkaar. Maar in een liefde. sterker 
dan de dood blijven we met elkaar verbonden. totdat 
we elkaar eens zull en ontmoeten In Gods heerlijkheid. 

Lieve kinderen, blijft mijn voorbeeld indachtig en ver
geet mij niet. Weest voor vader een steun en troost 
in zijn eenzaamheid en leeft zo. dat we elkaar mogen 
terugzien in de hemel. 

Moeder Maria, toon, dat Gij voor haar een moeder zijt. 

Voor Uw medeleven betoond na het overlijden van mijn 
1 leve vrouw en onze zorgzame moeder en oma, ze~gen 
wij U hartelijk dank. 

Hengelo (0). september 1973 
Steijnstraat 11 

A. J. Hofstee 
kinderen en kleink inderen 




