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Groningen, 19 juni 2017
Aan alle ouders/verzorgers van onze leerlingen,

Met verbijstering hebben we vanmorgen kennis genomen van het overlijden van Ina Hofman (46),
moeder van Jasmijn in groep 7, van Esmee in Havo3 van het Werkmancollege en lieve vrouw van
Koos Hofman.
Veel kinderen hebben vandaag de trauma-heli op korte afstand van de school zien landen, toen nog
niet wetend over de ernst van de situatie. We zijn op school verslagen en stil en kunnen niet de
woorden vinden die dit grote verdriet kunnen beschrijven.
Ina had al vier jaar lang veel last van MS en dat beperkte haar steeds meer in haar handelen. Juist
voor een actieve vrouw als Ina een zware handicap. Ze wilde nog zo veel uit het leven halen.
Koos vertelde dat Ina na alle inspanningen en strijd in de afgelopen jaren erg moe was geworden door
de toenemende pijn en toenemende beperkingen.
De uitvaart zal in besloten kring plaatsvinden.
Wel wordt een kaartje of een andere blijk van medeleven op prijs gesteld. We vermelden daarom even
het adres: Eckhartstraat 79, 9746 BN in Groningen.
Het jubileumfeest van vrijdag as. zal op verzoek van vader gewoon doorgaan.
Ook Ina zou dit graag zo hebben gewild.
In de groep van Jasmijn (en ook in de groepen waarin Jasmijn bekend is) zal aandacht besteed worden
aan het verdriet dat ook in deze groepen gevoeld zal worden. De materialen en de richtlijnen in de
verdrietkoffer van de GGD zullen daarin leidend zijn.
Bij de ingang van school bieden we u vanaf dinsdagmorgen de gelegenheid het condoleanceregister
te tekenen.
We wensen Koos, Jasmijn en Esmee en de naaste familie heel veel sterkte in de moeilijke periode die
voor hen ligt. Dat ze de vele fijne herinneringen aan Ina als echtgenote en moeder mogen koesteren
en omarmen.

Met een vriendelijke groet,
Jos Groenewold
J.Groenewold
Directeur cbs AquaMarijn
050-2103434 (locatie Gravenburg)
050-2103435 (locatie Reitdiep)

Iedere leerling talentvol, uniek, waardevol en kansrijk!

