
Luuk Hofman

Jan Lukas Hofman (Luuk) werd geboren op 25 augustus 1941 in 2e Exloërmond (Exloërkijl-noord), als 
vijfde kind van Jans en Geessien Hofman. Hij kreeg later nog 4 broertjes en een zusje.
Ze hadden het thuis niet breed, maar wel goed. Het geloof heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in 
hun leven. 
Met 10 kinderen moest iedereen huishoudelijke taken doen, ook de 8 jongens. Ik denk dat papa 
daardoor al heel geëmancipeerd was op dat gebied en bij ons thuis ook stofzuigde en van alles deed. 
Al kwam dat natuurlijk ook omdat hij van netjes hield!

Toen hij 15 jaar was, voltrok zich in het gezin Hofman een rampjaar. Papa’s moeder overleed 
plotseling, toen ze 41 jaar was. 
"Op 31 januari 1956 overleed moeder, nog maar 41 jaar oud. Enkele weken later, op 23 februari 
1956, ons jongste zusje Janna, slechts 2 jaar oud. En op 3 september 1956 onze oudste broer Jan, op 
de leeftijd van slechts 20 jaar. Hij heeft de geboorte van zijn zoon niet mogen beleven." 
(https://www.hofmanclan.nl/geschiedenis.php) 
Het verlies van zijn moeder, zusje en broer binnen een jaar heeft een enorme en blijvende impact 
gehad op papa. Het heeft er misschien ook voor gezorgd dat de broers en zus en aanhang onderling 
altijd een hechte band hebben gehad en veel samen ondernamen, zoals het jaarlijkse familiekamp en
later de visiteavonden van de familie Hofman.

Papa wilde graag meer van de wereld zien en was avontuurlijk ingesteld. Hij vroeg informatie aan om
in het leger te gaan, maar zijn vader vond dat niet goed. Toen hij 18 jaar was, ging hij toch. Hij kwam 
bij het korps mariniers, het elitekorps en ging voor anderhalf jaar naar Nieuw-Guinea.

Hij vond het een schitterend land en als kinderen hebben we veel prachtige dia’s gezien van enorme 
bomen, mooie bloemen en bijzondere dieren. En natuurlijk veel prachtige, donkere mensen.

https://www.hofmanclan.nl/geschiedenis.php


Toch heeft papa in Nieuw-Guinea ook verschrikkelijke dingen gezien. Hij heeft hier nooit met iemand 
over willen praten. Hij zei wel altijd dat oorlog iets verschrikkelijks was. 
We wisten dat hij in zijn tijd in Nieuw-Guinea wapens geweigerd had, maar de aanleiding daarvoor 
vertelde hij niet. 
Op een dag is hij wel naar de commandant gegaan en heeft hij gezegd: ‘Ik doe hier niet aan mee.’ 
Een week geleden zei hij hierover: ‘Ik snap nog niet, dat ik dat durfde’, maar hij verwees naar Psalm 
139, die we daarvóór hadden gelezen en zei dat dit ook één van de wonderlijke momenten was 
waarin hij Gods nabijheid heel sterk heeft ervaren.

Toen hij terug was uit Nieuw-Guinea moest hij enorm schakelen om zich weer in het gewone leven te
voegen. In de tijd dat hij weg was, had de televisie zijn intrede gedaan in 2e Exloërmond en dat was 
een van de dingen die bij die cultuurshock hoorde. Hij miste de gezelligheid van ’s avonds samen 
kletsen en/of spelletjes doen aan tafel. 
Dit heeft vast meegespeeld toen later in ons gezin altijd heel terughoudend werd omgegaan met tv-
kijken. Tijd voor spelletjes en samenzijn was bij ons thuis belangrijk.

Op de Pinksterlanddag 1963 kregen papa en mama (Janneke Grooten) verkering. Ze kenden elkaar 
omdat papa daar al geregeld thuis kwam, want hij was bevriend met haar broer Albert. 



Op 30 december 1965 zijn ze getrouwd. 

Papa werkte in de gevangenis in Veenhuizen en had later verschillende banen in de beveiliging en 
later bij Avebe in het magazijn, waar hij de voorraad bijhield en uitgaf. Hier kwam zijn punctualiteit 
goed van pas en hier had hij ook voldoening in. Zijn laatste baan was als koerier bij Avebe. Op zijn 57e

mocht hij al met prepensioen en dat vond hij erg fijn.  

In Veenhuizen werden de oudste twee dochters geboren: Minke op 18 mei 1967 en Geke op 5 
augustus 1969. 
Papa vond het heerlijk om zijn eigen gezinnetje te hebben, al speelde de stress van zijn verleden hem
toen ook parten. 

Verhuizen is zo ongeveer een thema geweest in het huwelijk van papa en mama. 14 adressen 
hebben ze gehad.
Na Veenhuizen woonden ze in Hoogeveen en daarna in Hoogezand. 
Daar werd op 3 september 1975 Jan geboren en op 6 mei 1978 Wina. 

In 1984 verhuisden we naar Nieuw-Buinen en na verloop van tijd kregen alle kinderen verkering en 
trouwden ze. 



In 1994 werden papa en mama voor het eerst opa en oma en brak een nieuwe fase aan. 
Uiteindelijk kregen ze 15 kleinkinderen. Papa en mama hebben op allemaal gepast en met ieder van 
hen heeft hij daardoor een hechte band gekregen, wat papa een enorm voorrecht vond. 
Papa was gek op kinderen. Urenlang kon hij met ze op de arm lopen tot ze in slaap vielen (en 
daarna…) en hij vond het heerlijk.
Lange tijd was hij een jonge, fitte opa, maar sinds hij longkanker had gehad en daarna fikse 
longontsteking(en), ging het langzaamaan bergafwaarts.

Hij wilde heel graag, genoot van vakanties in de bergen, of op Ameland. Maar de laatste jaren was 
het ziekenhuis in, ziekenhuis uit. Hij was op. 
Afgelopen week heeft hij de strijd opgegeven. Toen het duidelijk werd, dat hij niet meer beter zou 
worden, ging de knop om en mocht het van hem zo snel mogelijk klaar zijn.

Op dinsdagavond zijn de vier kinderen bij hem geweest en legde hij zijn wens voor om met zijn 
medicijnen en zuurstof te stoppen en dan, terwijl hij niks meer zou voelen, het afgelopen te laten 
zijn. We hebben gezegd dat we zijn wens begrepen en ook wel zagen dat hij op was. Toen besloot hij 
dat het dan zo zou moeten gaan. 
De volgende dag zijn alle kleinkinderen en aanhang langs geweest. 
In de nacht van woensdag op donderdag is hij in het bijzijn van mama, Minke en Geke, overleden.


