
In dankbare herinnering aan mijn dierbare man, 
onze zorgzame vader en lieve opa 

Bennie Hulst 
Bernardus Jacobus 

echtgenoot van 

Marietje Wagelaar 

Geboren op 29 juli 1940 te Lonneker en overleden 
op 24 december 2006, eveneens te Lonneker. 
Op 28 december hebben we hem begraven op 
het R.K. kerkhof. 

Bennie groeide op in een gezin met zeven broers 
en twee zussen. Reeds op zijn 14de moest hij 
aan het werk bij Holst om met zijn vader het 
gezin te onderhouden. Op 30 juli 1971 trouwde 
hij met Marietje. Het jaar erop werd Marc geboren 
en anderhalf jaar later Jeroen. 

Het grootste gedeelte van zijn werkzame leven 
heeft hij als rij-instructeur doorgebracht. Met veel 
plezier heeft hij menigeen het autorijden geleerd. 
Samen met Marietje werkte hij de hele dag hard 
om zijn gezin te onderhouden. Naast het werk 
genoot hij erg van zijn kinderen. Op zondagmor
gen zwemmen, 's winters skiën in het Sauerland 

en natuurlijk zomers de vakantie in Lemmer. De 
laatste jaren genoot hij ook erg van zijn kleinkin
deren. 
Lonneker betekende erg veel voor hem. Hij was 
actief met volleybal, yoga, de organisatie van de 
jaarlijkse braderie, maar vooral bij de muziek
vereniging Excelsior. Als vrijwilliger was hij zeer 
betrokken bij de kerk, vroeger als misdienaar en 
akoliet en de laatste jaren met veel plezier als 
koster. 

De laatste maanden stonden in het teken van 
zijn ziekte. In september dit jaar kreeg hij hevige 
pijnen, het resulteerde uiteindelijk in een zware 
strijd welke nooit gewonnen kon worden. Na een 
kort ziekbed is hij op zondag 24 december 2006 
rustig ingeslapen. 

Moge hij rusten in vrede. 

Voor de vele blijken van belangstelling tijdens 
zijn ziekte en na het overlijden van Bennie, zeggen 
wij u onze hartelijke dank. Moge dit gedachtenis
prentje daartoe een teken zijn. 

Marietje Hulst - Wagelaar 
Marc 
Jeroen en Nicole 

Lisa. Laurîe 




