
Als dankbare herinnering aan 

GERHARDUS JOHANNES HENDRIKUS 
HULSHOF 

echtgenoot van 

Geertruida Antonia Theresia Kasteel. 

Geboren te Ootmarsum 25 februari 1925 
en na het ontvangen van het Sacrament 

der zieken te Enschede overleden 
20 februari 1979. 

Wij zijn diep bedroefd en verslagen 
om het vroegtijdig heengaan van onze 
lieve man en vader. Pas enkele jaren 
terug werd ons gezin getroffen door 
het plotseling en tragisch verlies van 
onze oudste zoon en broer. 
Maar we willen steun en kracht vragen 
aan God, zoals ook de overledene 
zelf als een gelovig mens ons tot voor
beeld was. 
Hij was een hartelijk en erg gevoelig 
man, die zich nauwgezet, pl ichtsge
trouw, met een sterk verantwoordelijk
heidsgevoel, met veel toewijding en 
grote arbeidslust heeft ingezet voor 
zijn zaak. Hij had liefde voor zijn vak. 

Werken gaf hem voldoening en vreugde. 
Zijn vrouw, met wie hij in een gelukkig 
huwelijk samenleefde, lief en leed deel
de, was hem hierbij tot een grote steun. 
Huiselijk van aard was hij het liefst 
temidden van zijn gezin en hun welzijn 
stond bij hem voorop. Met familieleden, 
in de buurt, bij vrienden en collega's 
had hij goede contacten, kwam hij over 
als eenvoudig, sympathiek en spontaan. 
De ernstige ziekte waaraan hij leed 
kon hij aanvanketijk moeilijk verwerken, 
want hij was zo graag bij zijn gezin 
gebleven. 
Dank zij de medische wetenschap is 
hem een zwaar en pijnlijk ziekbed be
spaard gebleven en is h"ij rustig inge
slapen. 
Lieve vrouw en Gerard, ik dank jullie 
hartelijk voor alle goedheid, zorgen en 
attenties. Leeft in liefde met elkaar, 
weest een steun voor elkaar; in de ge
lovige overtuiging, dat jullie met Jan 
en mij een weerzien wacht, dat God 
zelf ons beloofd heeft. 

Voor Uw blijken van meeleven, tijdens 
de ziekte en na het overlijden van 
onze lieve man en vader, betuigen wij 
U onze oprechte dank. 

Familie Hulshof. 


