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Dankbare herinnering aJn 

EGBERTUS HILHO RST 

Hij werd geboren op :6 oktober 1899. Ge<1erkr 
door de Zalüng Jer :.'.1eken ovcrk-cd hij op 
j 1uni 1990. N.1 de Euchari<tiniering in de paro· 
chiekerk van de H. F•milic te ~ocst-Zuid op 
8 juni d.a.v. hebben '"' zi1n h<hJJm ter ru<te 
gelegd op het r.k. kerkhof aan de D•lwcg 1c 
Soc\I. 

Hij "erd geboren op de pick w•Jr nu de p•ro· 
chiekerk van de H. F>milic >1.1.l!. D.ur groeide 
hij op als 1ong>1e in een ge1111 v.rn s kinJ<rcn. 
Al 'roeg had h11 bel.1ni,:stelling voor bloemen en 
planten; hij werd d.111 ook tuinman en kende 
alle bloemen en pl.tnten bij de nederh nd•e· en 
lat11n~e ll•.tam. Voor Je J;_lll ltg van \Îl.: rcu inen 

reisde hi1 het hele land door. 

Op 27 november 1940 trouwde hij met Jacoha 
Helena Elfri11k. Hij ging wonen op Duinwcg 4. 

N,1,1st de liefde voor zi111 vok had h ij grote rnrg 
voor 7.ÎJn vrouw en hun gei.in met 6 kinderen. 

Ook veel hield hij van lijn 15 kleinkinderen op 
zÎJn eigen humon"ti,lht wij1c. 

Zelfs na zijn pensionering in 1964 bleef hij nog 
1:iren actief in ZIJO vak. het liefst in Mertuintn. 

Hij heeft een hoge ouderdom mogen bereiken. 
Her laatste anderhalf jJ.ir rJJkte hij enig><•n> 
aan het tobben, echter dankzij de goede lOtgen 
van moeder kon hij thui\ verpleegJ worden. 
Helaas werd dit de laatste twee weken onmo· 
geh1k, waardoor verplei:ing in Hui1c Birkho•cn 
noodzakelijk werd. Hier is h11 ook overleden. 

Zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen bcwartn 
vele dankt>are herinneringen un hem. Hij wa< 
een zorgzame man en hui)\' .iJcr en een lic,·c 
opa, die zijn rust ,-ond in zijn gc1in c:n werk. 

Zijn geloof was rnor hem een 'a>t t>.1ken. De 
laame jaren volgde hij de kerkdcen<ten ,·ia Je 
kerkradio en ging thuis gelovig ter communie. 

Wij bidden dat hij nu gelukkig mag zijn t>ij 7tjn 
God en Heer. 

Voor Uw medeleven dan ken wij U hartelijk. 

J. H . Hilhom-t llrin k 

Kinde ren en klein kinderen 


