


t 
In dankbare herinnering aan mijn 

1 ieve en zorgzame vrouw 

GESINA JOHANNA JOSEPHINA 
VRIJKOTTE 
echtgenote van 

Gerhardus Johannes Sopherus Hofstede 

Ze werd geboren op 2 maart 1912 in De Lutte 
en overleed gehee l plotsel ing op 31 mei 1990 
in Hengelo. De uitvaart vond p laats op 5 juni 

in de Willibrorduskerk waarna cremat ie 
volgde te Usse lo . 

Zonder voorbij te willen gaan aan een stuk 
verdriet en leed kunnen we er vrede mee 
hebben , dat tante Annie zoals velen haar graag 
noemden , van ons is heengegaan. Ze is zoals 
we dat wel eens zeggen een hele mooie dood 
gestorven zonder een lang ziekbed en veel 
l ijden. Daar komt nog eens een keer bij dat 
ze op een hee l mooi en rijk leven kan terug 
zien. 

Ze was voor haar man een lieve en zorgzame 
vrouw, die in alles zijn leven dee lde en in lief 
en leed met hem opliep . Haar man was haar 
meest kostbare bezit op aarde en haar groot
ste rijkdom. Ze cijferde zich helemaal weg . 
Zelf stelde ze zich op de laatste plaats . 

Haar gezin was een zoete inval te noemen . 
iedereen mocht er binnen lopen. iedereen kon 
zich verwarmen aan de hartelijkheid van haar 
persoon. Eenvoud en bescheidenheid sierden 
haar leven en ze was zeer gesteld op haar 
familie. Goede en fijne verhoudingen stonden 
bij haar hoog genoteerd . Velen is zij van dienst 
geweest. Waar ze anderen kon helpen liet ze 
dat niet na. 

En wat we hier ook niet onvermeld w i llen laten 
was haar grote Mariaverering en haar sterke 
ge loof in God, haar Schepper en Heer. Ze 
kende God bij naam en bij toenaam. We zijn 
er dan ook van overtuigd, dat haar leven nu 
geborgen is in God . 

Onze dank voor al les wat ze voor ons gedaan 
en betekend heeft, willen we gelovig samen
vatten in dit gebed : 

Heer, geef haar de eeuwige rust 
en leidt tante Annie binnen in Uw 
koninkrijk . 

Voor uw meeleven betoond na het overlijden 
van mijn vrouw en onze tante, zeggen wij u 
hartelijk dank. 

G. Hofstede 
en familie 


