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Dankbaar herinneren we ons 
JOHANNA MARIA SOMM ER 

weduwe van HARMANNUS HOFSTEDE 

Zij werd op 10 november 1902 geboren te 
Eri,ca. Vanaf haar k inderjaren tot in haar 
ouderdom heeft zi j ons dorp en omgeving 
zien groeien. Daarbij is zij zelf een hard
werkende vrouw en moeder geweest. Als 
moeder van el f k inderen, van wie er een 
vroegtijdig is ,gestorven, heeft zij haar gro
te opgave pl ichtsgetroµw vervu ld. Reeds 
in haar veertigste levensjaar is haar man 
overleden op 20 januari 1942. Terw ijl zij 
nog geen twintig jaar getrouwd was en 
haar jongste zoon nog geboren moest 
worden, zag zij zich gep laatst met haar 
grote gezin in de moei lijke oorlogsdagen 
voor zorgen , die we kunnen vermoeden, 
maar niet beschrijven. Zij heeft z:ch er 
doorheen ges lagen in geloof en vert rou
wen. Ongetwijfeld heelt zij kracht gevon
den bij God om haar staat van weduwe 
van meer dan 36 jaar tot een voorbeeldig 
einde te brengen. Daarom mogen wij, met 
name ki,nderen en kleink inderen, dank
baar terugzien op haar levensweg, waar
langs we vele bewijzen kunnen vinden 
van moed en vo lharding . Nog onverwacht 
werd zij, voorz ien van het sacrament der 
zieken, uit ons midden weggeroepen op 
9 maart 1978. Gelovend dat zij deelt in 
de al,tijddurende vreugde hebben we haar 
lichaam begraven op het katho l ieke kerk
hof van Erica op 13 maart 1978. 

God, onze toev lucht en onze kracht, 
Gi j laat niets verloren gaan van hen 
die in U geloven en op U hopen. 
Dat nemen we ook van onze moeder en 
oma aan . 
Door U beloond om al het goede , 
wat zij voor ons heeft gedaan, 
willen wij haar in ere houden en in ons 
eigen leven iets doorgeven van haar moe
derlijke zorg en voorbee ld. 
Maria, Moeder van altijddurende bijstand , 
help ons daarin. 

Voor ·de vele bewijzen van de,eine
ming, ons betoond na h,e1t o-nve-r
wacMe ove:l ij1den van -onze li,eve 
moeder en oma, ze,ggen wij u onze 
oprechte ,dank 

Fam. HOFSTEDE 

Erica, maart 1978 


