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Geertruida Hofman - Sip 

Geboren te Kesteren op 9 augustus 1920. 
Sinds 2 augustus 1974 weduwe van 

Marinus Martinus Hofman 

Gesterkt door het H. Sacrament der zieken 
1n de vrede van Christus overleden te 

Enschede op 6 december 1996. Met een 
plechtige Eucharistieviering in de kapel van 
't Dr. Ariênstehuis te Glanerbrug namen we 

op 11 december afscheid van haar. 

Het stemt ons verdrietig, dat we zo plotse
ling afscheid moeten nemen van onze zorg
zame moeder en lieve oma. Met hart en ziel 
heeft zij zich ingezet voor haar gezin, maar 
tegelijk stond zij ook altijd open voor andere 
mensen. 
Zo heeft zij na de vroegtijdige dood van va
der nog vele jaren haar zorgen gewijd aan 
een moederloos gezin. 
Haar eenvoud sierde haar en door haar blij
moedigheid wist zij spontaan mensen voor 
zich in te nemen. 

Ook in 't Dr. Ariênstehuis, waar zij in 1990 
ging wonen was zij bemind bij haar mede
bewoners en het personeel. Daar heeft ze 
nog 6 mooie jaren gekend. Van daaruit 
bleef ze sterk betrokken bij ons, haar kinde
ren en kleinkinderen. 
Trouw vierde zi1 daar elke zaterdag de 
Eucharistie mee in de kapel en ontving zij 
elke week de H. Communie in haar kamer. 
Zo toonde zij zich een gelovige vrouw, die 
enerzijds genoot van de kleine vreugden 
van het leven, maar tegelijk ook rekening 
hield, dat God eens definitief in haar leven 
terug zou komen. Daarom nam zij ook kort 
voor haar dood deel aan de gemeenschap
pelijke ziekenzalving. 
Dankbaar voor alles wat zij voor ons bete
kend heeft vertrouwen wij, dat God haar nu 
de eeuwige vreugde zal schenken in de he
mel om daar voor ons een voorspraak te 
zijn. 

Lieve moeder en oma: rust in vrede! 

Uit dankbaarheid voor uw meeleven en ter 
gedachtenis aan haar. 

Kinderen en kleinkinderen 


