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In dankbaarheid gedenken wij 
l'l Eucharistieviermg en Geb&d 

ALEIDA MARIA BEL TERMAN 
sedert 1972 weduwe va'l 

HENRICUS ANTONIUS SERNARDUS HULS 

Zij werd geboren op 15 augustus 1895 te 
Voorst (Gendringen). Gedurende 8 jaren werd 
zij. aanvan~elijk samen met vader, liefdevol 
verzorgd in het s:. Anton•a Verpleegtehuis in 
Terborg. Ns een kortstondige ztekte overleed 
Zij aldaar, gesterkt door de H. Zalving der 
zieken, op 26 'ebruar' 1980. We legden 
29 februari haar 11chaam ter ruste op het 
paroch•eker~nof te Breedenbroek, waar het 

de blijde Dag der Ver•i)Zenis verwacht. 

Iemand die goed leeft, kan niet slecht ster
ven. Dat mogen we ook zeggen van haar 
van wiE> wij nu afscheid nemen 
Zij heeft gewerkt, zolang het dag voor haar 
was. Steeds heeft zij zich een trouwe Ie 1ens· 
gezelhn voor vader getoond, een goede 
moeder en oma voor haar kinderen en 
kle•nklnderen. 
Langzaam verzwakte haar geest. maar zij 
bleef de harteliJ~e. vriendelijke vrouw, dank· 
baar voor alle belangstelling, attenties en 
verzorging, d'e ZiJ mocht ontvangen. 
Haar nijvere handen hebben, zolang het 
haar mogelijk was, niet gerust: Nu nog 
IS haar werk te zien aan de wanden en 
in de Kapel van het VerpleegtehUis als een 
blijvende hennnering. Dankbaar denken wij 
aan haar leven. opgebouwd vanu1t een diep 
geloof. een grote iJver en, zolang haar geest 
nog ~elder was. haar warme belangste!ling 
voor •edereen. 

D1erbare kinderen, kle•nkinderen en U allen 
d1e mij :le laatste jaren hebt verzorgd 
en bezocht, da:lk voor al Uw liefde en 
hartelijkheid. 
Moge God haar nu het loon ge:en voor 
haar wer~zaam !even, haar liefde an voorel 
vcor hoar diep geloof, dat z1j ons als een 
kostbare erfenis heeft nagelaten. 

Moge zij sam9n met vader rusten in vrede. 

Voor Uw deelneming, betoond bij de ziekte 
en het overlijden van onze lieve moeder en 
oma 

ALEtOA MARIA HULS-BELTERMAN 

betuigen wij U onze hartelijke dank. 

Uit aller naam · 

Familie Huls 

BreedonbroeK, Kamerstraat 2 
maart 1980 


