
Sterven is als 
een zon 

die onder gaat 



Dankbare herinnering aan 

Anna Margaretha van Os 

. ' 
Ze werd geboren te Erica op 18 mei 1911, gaf haar ja
woord 12 mei 1937 aan Martinus Hofstede, van wie 
zij sinds 19 juni 1973 weduwe was, Uit hun huwelijk 
werden 7 kinderen geboren, waarvan nog 6 in leven 
zijn, Met 12 jaar ging ze werken bij de boer, daarna in 
het veen, Na haar huwelijk werkte ze mee in het tuin
bouwbedrijf van haar man, Hard werken, bittere ar
moede, Het was een goed mens, Een zorgzame 
vrouw en moeder en voor de kleinkinderen een lieve 
oma. Ze had een antenne, had aandacht voor mensen 
die ziek waren; voor mensen in moeilijkheden en 
waar ze kon hielp ze, Thuis was ze pa en ma tegelijk 
en regelde alles, Ze hielp nog overal aan mee en wan
neer ze niet kon helpen, dan gaf ze wel de aanwijzin
gen, Alles werd gedaan opdat de kinderen het beter 

zouden hebben, Ze was in zichzelf gesloten, hard 
voor zichzelf, nam geen blad voor de mond, doch 
was strikt rechtvaardig, Ze had een hekel aan ruzie; 
weer goed maken, je stil houden was het dan, 
Ze had een groot hart voor de ander. De natuur, bloe
men en planten was alles, Ze schonk er aandacht aan 
en genoot ervan het kleine groot zien worden . 
Ze kon genieten maar hield afstand, Twee keer was 
ze in Israël - voor haar even de hemel op aarde - het 
gaan langs de heilige plaatsen, Een gelovige vrouw, 
die stille uren van gebed kende; haar lief en leed deel
de met moeder Maria, Ze kon lang met de moderne 
tijd mee, Ze respecteerde de ander, maar ieder had 
tenslotte zijn eigen verantwoordelijkheid, Dat deed 
wel pijn maar ze wist te zwijgen. De laatste vier 
maanden van haar leven was ze ziek. De krachten van 
lichaam en geest lieten na, Ze heeft gestreden tot het 
laatst, ze wilde niet afhankelijk worden, 
Op 7 februari ontving ze het Sacrament van de Zie
ken en in de nacht op 8 februari gaf ze haar leven te
rug in de hand van haar Schepper_ Op 12 februari 
1996 hebben we na een Eucharistieviering ten af
scheid haar stoffelijk lichaam begraven op het R-K, 
kerkhof te Erica, waar het zal rusten tot op de dag 
van de Heer. 

We zijn bedroefd, maar dankbaar dat ze zolang van ons 
mocht zijn. We geven haar uit handen en weten haar 
veilig in de hand van de Eeuwige, 

Ma, oma in onze herinnering leef je verder als een grote 
sterke vrouw. 

Voor uw blijken van medeleven tijdens haar ziek zijn 
en nu in deze voor ons zo droeve dagen dankt de 

FAMILIE HOFSTEDE 




