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Een dankba·e re•1nrenng aar. 

Annie Temmink 

echtgenote ,ar Joop Ho'steoe 

Ze werd geooren te Olderzaa' op 3 februar. ~ 929 Na 
een kort z1e~bed overleed ze. na voorzien te z,1n van 
het H Sacrament der Zieken, tnu,s op 12 mei 1995 
V.e rarien op 17 mei d.o.v a'sci'e a van "aar tiJders 
een Et.cnanst1ev1ermg m oe paroc'11ekerk van de 
H. Or,eeerheio te Oldenzaal, waarna de cref'l'la!le 
plaatsvond ,n net crematorium van Usselo. 

Nooit vragend, nOOlt kfagena, altijd alles ze<'f cragena. 

Deze z1" s,aa'. ons voor ogen nu we terugk1Jken op het 
leven van m1ir, lieve vrouw, onze moeder en oma. Ze 
was 1emano die in de eerste plaats bezorgd was voor 
tiet wel en wee van de anaer. r11et zozeer voor z,chzelt. 
Haar aandacnt en zorg g ng 10 de eerste p aa:s lJ,! naar 
de mensen om naar heen, waa•b1j ze zicnzelf wel eens 
wat wegc11terde. Hoewel we als echtgenoot en kinde 
ren dankbaar terugkijken op haar leven en I efoe, z11n 
we erg oec·oefd dat we haar nu al moeten missen. 
Vooral v00r vader valt het ve~ es zwaar, same'.il hadden 
ze een gelLlkkig huwe!11ks1even oat verr Kt wero met de 
komst van Kinderen en kleinkinderen. Maar zoals ze zo!! 

zot. w,,le~. leven we verder. n tiaar geest bliJver we 
elkaar vasmouden en steunen. In het afgelopen Jaar 
werd moeder ziek. Een ongeneesliJ~e ziekte maakte 
haar 1;craam s:ee<is zwakker e1 ze werd ZJCl1 bewust 
dat deze stntd niet te w1nne'l was Hoewe ze graag bJ 
ons wilde bli1ven heeft ze geaccepteerd dat ze niet meer 
beter zou worden. Omringd door de liefdevolle zorg van 
haar dierbaren heeft ze haar geest teruggegeven aan 
l'laar Scnepper. In ons gezin 1s een lege plek ontstaan 
waaraan we nog maar moe "k kurinen we1ren. Moe· 
der was een ge1ov1ge vrouw en vanuit dat ge ooi .eefde 
ze als een rechtvaardig en goed mens. Ze heeft veel 
gegeven en weinig genomen. Vanuit dat gelov,ge ver· 
trouwen b doen we voor aeze !ieve vrouw. rnoeder en 
oma. dat ze geborgen rrag Zll'I il'I de ra1ae!" van de 
levende Goo en dat Hrj met kracht en sterkte ons die 
achterbliJven nabij wil z11n. We danken haar voor alle 
goeds en vragen elkaar haar te bewaren in ons gebed 
en goede henrnenrg 

Heer. geef haar de eeuwige rust 

Voor uw belarigstelhng en medeleven, ondervonden tri 
dens de ziekte en het overlijden van miJn lieve vrouw, 
onze moeder en oma. betuigen wij U orze oprechte 
dank. 

Joop Hofstede 
Kinderen en kie nk1nderen 




