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Ziene haande hebt veur oons wearkf 
Zien hart hef veur oons klopt 
Ziene oagen hebt tot 't lest oons zocht. 



In dankbare en liefdevolle herinnering aan 

Hennie Hulsmeijers 
echtgenoot van 

Annie Hulsmeijers - Rickhoff 

Hennie werd geboren op 25 maart 1928 te Beuningen 
(gemeente Losser). Voorzien van het H. Sacrament der zie
ken is hij op 18 juni 2006 overleden in het Medisch Spec
trum Twente te Enschede. 
Na de Eucharistieviering bij zijn uitvaart in de Mariakerk op 
22 juni hebben we hem te ruste gelegd op de Gemeente
lijke Begraafplaats aan de Schipleidelaan te Oldenzaal. 
Hennie kende geen gemakkelijke jeugd. Het vroegtijdig 
overlijden van zijn vader, het opgroeien in de oorlogsjaren 
en zo snel mogelijk aan het werk om de kost te verdienen 
zijn van invloed geweest op zijn verdere leven. 
Hij leerde in 1951 Annie kennen. In 1960 trouwden ze en 
betrokken zij de woning aan de Uiverstraat te Oldenzaal. 
Samen met ma kreeg je vier kinderen. Waar jullie alle zorg 
en liefde aan hebben gegeven. 

Hard werken was hem niet vreemd. Hij is eerst als smid 
werkzaam geweest te Denekamp. Vervolgens heeft hij ja
ren in Hengelo gewerkt bij de Heemaf (Holec) te Hengelo. 

In de avonduren werd er overgewerkt of thuis geklust. 
Hennie deed veel zelf; tuinieren, schilderen, uitvoeren van 
reparaties in en rondom het huis en het verbouwen van de 
eigen woning. Wegens toenemende gezondheidsklachten 
heeft Hennie zijn vak als metaalbewerker niet tot aan zijn 
pensioen kunnen uitvoeren. Door zijn ziekte moest hij steeds 
meer inleveren. Dat viel hem niet altijd even makkelijk. In de 
begin jaren van zijn pensioen genoot hij volop van het fiet
sen met buren of familie. Door zijn afnemende conditie werd 
hij ook hierin beperkt. Waarna hij zich voornamelijk toe
legde op kaarten en televisiekijken. De buurt was voor hem 
vertrouwd en kon hij moeilijk loslaten. Een uitstapje met de 
'Zonnebloem' werd door hem bijzonder gewaardeerd. De 
bezoekjes van kinderen en kleinkinderen vormden voor 
hem vaak een welkome afleiding. Intens kon hij ervan ge
nieten samen met de kinderen en kleinkinderen uit eten te 
gaan. De laatste weken haalde hij veel kracht uit zijn ge
loof. Niet meer bang voor de dood is hij uiteindelijk rustig en 
vredig ingeslapen. 

Wij danken u voor uw aanwezigheid en medeleven. 
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