
"We willen je rust gunnen 
al is vol droej/,eid ons hart. 

Je zien lijden en niet kunnen helpen, 
dat was onze grootste smart. " 

t 
Ter dankbare herinnering aan 

Bernard Antonius Franciscus Hulsmeijers 

echtgenoot van Gezina Josephina Oonk. 

Hij werd te Beuningen (Ov.) op 11 juli 1930 
geboren. 

Hij heeft de ziekenzalving ontvangen en is op 
14 maart 1990 te Enschede, Ziekenhuis Stads
maten, gestorven. Op zaterdag 17 maart 1990 
werd de gezongen uitvaart gehouden, waarna zijn 
lichaam begraven werd op het parochiekerkhof 
te Beuningen (Ov.). 

"Nu ik, achteraf, terugkijk op mijn leven, veran
dert mijn blik op veel gebeurtenissen. 
Op 5 oktober 1960 hebben mijn dierbare vrouw 
Sieni en ik aan elkaar liefde en trouw beloofd, in 
goede en kwade dagen. Dat is een hele opgave! 
Mag ik nu in heel dit gebeuren de Hand van God 
zien? Hij heeft mij en Sieni geholpen om deze 
opdracht zo goed mogelijk te volbrengen. We 
waren samen blij met Ria, Carolien en Silvia. 

We hebben God daarvoor bedankt. Ik was ge
hecht aan mijn geboortegrond; ik hield van de 
natuur; ik heb veel genoten van het werk aan de 
fietspaden en het hieraan verbonden contact met 
de mensen. Wat kon ik mijn hart luchten bij de 
trektochten met de huifkar. Ik had veel plezier, 
als de toeristen vol bewondering waren over het 
mooie Twenteland. Mijn grootste hobby was de 
kogelwerpvereniging waar ik actief veel tijd en 
aandacht aan heb gegeven. 
Toch is dit alles maar een deel van het leven. De 
verradelijke ziekte, die aanvankelijk werd stilge
legd, heeft mij nu gegrepen. Het viel mij eerst 
zwaar dit te aanvaarden , maar in mijn laatste uur 
begreep ik de blik van God. Ik heb deze beslis
sing bewust aanvaard. 
Tenslotte breng ik dank aan allen, die tijdens 
mijn ziekte met mij hebben meegeleefd. Heel 
bijzonder breng ik dank aan mijn dierbare vrouw 
Sieni en de kinderen, die dag en nacht bij mij 
waren. Moge God hen allen belonen." 

Pa, je zult altijd in onze gedachten zijn. 

Wij danken U hartelijk voor de belangstelling, 
die wij van U mochten ontvangen bij het overlij
den van mijn man en vader. 

Fam. Hulsmeijers. 


