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Met veel liefde willen wij blijven denken aan 

Sientje Hulst- Damink 

weduwe van Herman Hulst 

Zij werd op 13 april 1918 in Rossum geboren. 
In het ziekenhuis in Enschede is ze op 

81 Jarige leeftijd- op 24 augustus 1999 -
overleden. 

Na de Uitvaartviering in de 
St. Martinus-parochiekerk. hebben wij haar te 
rusten gelegd in het graf bij haar man, die in 

1996 is overleden. 

De dood van haar man Herman IS een breek
punt geworden in haar leven. Op 18 mei 1949 
waren ze getrouwd en waren samen heel 
gelukkig. 
Een timmerbedrijf aan huis, veel volk over de 
vloer, beesten in de tuin, het was een leven
dige omgeving. 
Maar toen h1j stierf kon zij haar draai niet meer 
vinden, ook al bleven heel veel mensen haar 
trouw bezoeken. 

Ze ging niet meer de deur uit; achteraf blijk1 dat 
ook haar gezondheid al heel lang niet goed 
meer was. Ondanks het feit dat ze in het zie
kenhuis lag en ze op het punt stond opgeno
men te worden 1n het Verpleegcentrum te 
Losser, heeft haar dood ons overvallen. 
Er kwam plotseling een eind aan eon lang, 
gelukkig en niet altijd gemakkelijk leven. 
Doordat haar ouders op vroege leeftijd waren 
gestorven, werd zij opgenomen bij familiele
den; daardoor groeiden haar broers en zusters 
los van elkaar op. Ze was de jongste. Ondanks 
dat verdriet heeft ze altijd met veel waardering 
over iedereen gesproken die hen toen nabij 
waren. 
In onze herinnering willen wij haar nu nabij blij
ven; wij willen aan haar blijven denken als een 
bescheiden, niet veel eisende vrouw, met een 
zacht karakter die in haar goede dagen soms 
heel humoristisch kon zijn. 
In het geloof dat haar zo dierbaar was, willen 
wij van haar afscheid nemen, zij moge rusten 
in vrede, voor altijd. 

Voor uw meeleven en uw aanwezigheid bij 
haar uitvaart en begrafenis zijn wij U allen zeer 
dankbaar. 

Fam. Sagerink - Damink 
Fam. Hulst 
neven en nichten 


