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In Memoriam 

JOHAN:-.;Es GRADUS HULSMEIJER 

16 - 3 - 1904 25 - 3 - 1983 



In uw gebed wordt aanbevolen 

JOHANNES GRADUS HULSMEIJER 

weduwnaar van 
Berendina Aleida Theodora Vaanholt 

Geboren te Lo~r 16 maart 1904 is hij 
overleden te Glanerbrug 25 maart 1983. 

Op 29 maart d.a.v. werd hij te ruste gelegd 
op het kerkhof van de parochie. 

Hij was een man van weinig woorden, die 
niet graag op de voorgrond trad, doch veel 
interesse had in heel veel zaken die ons, zijn 
omgeving, bezig hielden en bewogen. 
Voor diegenen, die hem beter kenden was 
het een mens vol emoties, maar kon of wil· 
de misschien deze niet onder woorden bren· 
gen. Niemand kan echter leven zonder een 
uitlaatklep; een mogelijkheid om zich uit 
te spreken of te ontladen. 
Zo was voor hem de muziek het middel om 
zich te uiten. Naast zijn gezin was de Prins 
Hendrik Harmonie wel het belangrijkste 
voor hem wat bestond. Al heel vroeg werd 
het zijn hobby en is dit tot het einde toe 
gebleven. 

Plichtsbesef en zichzelf wegcijferen waren 
typische kenmerken van hem. Al vroeg in 
zijn leven werd hij geconfronteerd met el· 
lende en armoede, waardoor hij al jong leer· 
de wat zorg en verantwoording betekenden. 
Het zijn ook deze dingen, die hem gevormd 
hebben en waardoor zijn waarde voor ons 
zo hoog was en wij zo'n goede vader aan 
hem hebben gehad; in onze ogen de beste, 
die je je maar wensen kunt. 
Daarom is het goed, dat hij het tot op het 
laatste moment naar zijn zin heeft gehad. 
Treuren is daarom niet op zijn plaats, zou 
eerder egoïstisch zijn. 
Laten wij onze herinneringen aan hem koe&
teren als een kostbaar geschenk, dat voor 
ons een bron is van vreugde en kracht. 

Voor uw belangstelling welke wij hebben 
ondervonden na het overlijden van onze on· 
vergetelijke vader, behuwd· en grootvader, 
betuigen wij U onze hartelijke dank. 

Familie Hulsmeijer. 


