
Dankbare herinnering aan 

ANTONIUS JOHANNES HULSMEIJER 

echtgenoot van Helena Regina Eijsink. 

Hij werd geboren te Losser op 
19oktober 1913. 

Hij overleed te Enschede 7 januari 1984. 
Na een plechtige Eucharistieviering op 

12 januari in de parochiekerk te 
Glanerbrug, hebben wij afscheid van hem 

genomen. 

Goede God en Vader, wij mogen U, on· 
danks ons verdriet om dit afscheid, toch 
danken voor het leven van onze goede man 
en vader temidden van ons. 
Hij was een man die onopvallend en be· 
scheiden, rustig en trouw zijn plicht deed. 
Hij werkte graag voor zijn gezin. Hij was 
een hartelijk mens, die meeleefde met ons. 
Daarnaast had hij aandacht, zorg en tijd 
voor andere mensen. Hij stond klaar om te 
helpen, ook ongevraagd. 
Hij had open oog voor het goede in de na
tuur en voor alle goede bedoelin~n van 
medemensen. Dat maakte hem bhj en ge· 
lukkig. 
Hij was een vroom mens, die graag meedeed 
met de vieringen in de kerk: daar zocht en 
vond hij nieuwe levensmoed en geloofs· 
kracht. 

Zijn voorbeeld was weldadig. 
De herinnering aan hem zal voor ons een 
troost blijven, een kostbaar geschenk, dat 
steeds waardevoller wordt. 
Daarom kunnen wij U, onze God en Vader, 
dankbaar blijven voor zijn leven temidden 
van ons. 
Reeds lang tevoren voelde hij aankomen 
dat hij afscheid van ons moest nemen; dat 
bezorgde hem verdriet; toch klaagde hij 
niet en probeerde opgewekt door het Ie· 
ven te gaan. 
Hij was dankbaar voor alle aandacht, zorg 
en de liefdevolle verpleging in eigen huis 
en omgeving. 
Vol vertrouwen gaf hij zich gewonnen aan 
U, onze God en Vader. 
Van hem geldt: gelukkig de mens die een 
zuiver geweten heeft. 

Heilige Maria, moeder van Jezus Christus. 
bid voor hem en voor ons. 

Voor uw blijk van medeleven na het over
lijden van mijn lieve man en onze zorgzame 
vader zeggen wij U hartelijk <!ank. 

H.R. Hulsmeijer · Eijsink 
Henny en Herma 




