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Dankbaar gedenken WIJ 
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echtgenoot van 

Marietje Hulsmeijers 

Pa werd geboren op 17 Oktober 1930 te Denekamp 
en hiJ overleed. geheel onverwacht. op 25 februari 
2000 op de leefttjd van 69 jaar te Denekamp. Op 1 
maart 2000 hebben wiJ afscheid van hem genomen 
na een gezongen Uitvaartmts m de kerk van de H. 
Nicolaas te Denekamp en hebben we hem ter ruste 
gelegd op het RK. kerkhof aldaar. 

"Ik ben de verrijzenis en het leven. Wte tn MtJ gelooft, 
zal leven " (Joh. 11 ,25). 

Bij alle droefheid om zijn plotselinge sterven zten wij 
met een gevoel van dankbaarheld terug op het leven 
van Pa. Hij kwam uit een ftJne familie, een groot gezm 
van twaalf kinderen. De band met ziJn broers en zus· 
sen is voor hem alttJd heel belangrt)k gebleven. Het 
ouderlijk huis waar hij geboren werd en opgroe1de, 
werd ook de plaats waar hiJ samen met z'n vrouw 
Marietje zo vele goede en gelukk1ge Jaren mocht 
beleven. Op 19 oktober van dtl jaar zouden ze veer· 
tig jaar getrouwd zijn geweest. Pa heeft naast z'n 
baan altiJd de boerderij 1n stand gehouden. 
Die boerden) had voor hem een grote waarde. Als 

vader van vijf kinderen heeft htJ hard gewerkt voor z'n 
gez1n. Pa was een mens met een eenvoudtge manter 
van leven. bovendten was htj een man van we1~1g 
woorden. Hij was graag thuts. werkend tn de tut~, 
beztg zijn met het vee, buiten in de natuur. Door z n 
voorbeeld heeft htJ tol ons gesproken. 
Zo 1S hij ons ook als gelovt)le mens voorgegaan. De 
jaarlijkse Gerardusprocesste. de deelname aan de 
Sltlle Omgang. de bedevaart naar Lourdes hebben 
veel voor hem betekend. Maar vooral door het weke
lijkse kerkbezoek gaf htj uiltng aan z n geloof en z n 
verbondenheid met de Kerk. De weg over het 
Stngraven is hiJ honderden keren gegaan. 
Het was voor hem een geschenk u1t de hemel, dat htj 
z·n kleinkinderen mocht z,en opgroeten. Z n klem· 
zoon Wouter zal de familienaam met ere verder dra
gen. De familiestamboom, oe heenkunde en dE! 
streektradities hadden ZIJn grote belangstelling: htJ 
kon er heel enthousiast mee beztg ZtJn en er over 
praten. Sinds november vang Jaar bracht htJ samen 
met Ma de krant rond. Het was voor hem een leuke 
uitdaging en hij genoot ervan. Ook alliet z'n gezond· 
heid de laatste liJd wat te wensen over, n1emand kon 
voorzien dat hij zo onverwacht u1t ons m1dden heen 
zou gaan. In geloof en liefde Qedenken WIJ hem en 
bewaren wtj vele mome hennnenngen aan een 
geliefde en goede mens. Heer, schenk hem de eeu
wige rust en het eeuwtge licht verlichte hem. Dat hiJ 
moge rusten in vrede. Amen. 

Voor uw 9ebed en uw medeleven na het overlijden 
van mijn lieve man, onze goede vader, schoonvader 
en opa danken wij u van harte. Het heeft ons gesterkt 
en getroost in deze moeilijke dagen van afscheid. 
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