
Een moeder ste,ft altijd Ie l'lveg 
al "-ordt ;ij nog =o oud 
Je bidt dat God haar lparen zal 
omdar je ,·an haar houdr 
J/aar als de dagen knellen gaan 
~ij :iek \l'Ol'dl, moe en benauwd 
Bid je dat God haar halen :al 
omdar je 1·a11 haar houdt 

Met dankbaarheid en liefde denken wij terug aan: 

Rikie Hulsmeijers -van Langen 
echtgenote van Gerard Ilulsmeijers 

Rikic is geboren op 10 oktober 1930 in De Lutte 
en overleed in de vroege ochtend van I december 
2006 te Enschede. Na een plechtig gezongen 
uitvaartdienst op 5 december werd haar lichaam te 
ruste gelegd op het R.K. kerkhof te Lattrop. 

Ma is als jongste geboren in een gezin van zeven 
kinderen. Haar vader is overleden toen zij nog 2 jaar 
moest worden, en ook haar moeder verloor zij op 
jonge leeftijd. Daardoor werd het huishoudelijke 
en boerenwerk verdeeld over de kinderen. Vanaf 
J 4-jarige leeftijd ging zij bij boeren in betrekking. 

Op 16 oktober 1965 trouwde ma met Gerard 
Hulsmeijers en kwam ze op de boerderij in Lattrop 
te wonen. Uit dit huwelijk werden drie dochters 
geboren. Haar leven stond in het teken van de 
huishouding. de opvoeding van de kinderen en de 
zorg voor de inwonende familieleden. 
Zij was een gelovige vrouw en de reizen naar 
Lourdes en Kevelaer gaven haar veel voldoening. 
Het bidden, voor en na het eten, bleef tot het 
laatst toe belangrijk voor haar. Zij toonde veel 
belangstelling rnor de mensen om haar heen, 
met name kinderen. Aan haar kleinkinderen 
beleefde ze veel plezier: Stijn, waar /e samen veel 
tijd mee doorbracht, en Veerle - van zes weken 
oud - waarvan ze nog vorige week het doopfeest 
mocht meemaken. Bloemen, in en om het huis, 
betekenden veel voor haar. 
Langzamerhand werd haar ge"ondheid slechter. 
Sinds een jaar ging ze naar de dagopvang waar 1e 
graag was. Dankzij de liefdevolle zorg en aandacht 
van pa en de goede zorg van Thuiszorg Carint, 
heeft ma tot op het laatst thuis kunnen wonen. 

Lieve ma. we ::uilen je heel erg missen. 
Bedank/ ,·oor alles! 

Voor al uw medeleven, belangstelling en troost 
willen wij u hartelijk danken. 

Familie Hul~meijers 




