
" Komt allen tot Mij, die uitgeput zijt en 
onder lasten gebukt. en ik zal U verkwikken" 

(Alleluia. Allerheiligen). 

Voor uw medeleven, uw gebeden en belang· 
stelling, onze oprechte dank. 

Familie Hulshoff. 

2 november 1989. 



Dankbaar gedenken wij 
JOHANNA MARIA JOSEPHINA GIESEN 

sinds 10 juli 1951 weduwe van 
Antonius Johannes Bernardus Hulshoff 

Geboren 21 maart 1903 te Steenderen. 
Overleden 2'9 oktober 1989 te Groenlo. 

In gelovig vertrouwen op God zijn wij op 
2 nÇ>vember. Allerzielen. samengekomen om 
van moeder afscheid te nemen. 

Zij was een vrouw, sterk van karakter, 
standvastig en trouw in haar geloof en haar op
vattingen 

Met grote toewijding heeft zij zich vele 
jaren ingezet voor haar gezin, eerst samen met 
vader, later alleen. Leed is haar niet bespaard 
gebleven. Zij volhardde echter steeds, de kracht 
daarvoor zoekend biJ O.L Heer. 
Na het overlijden van vader nam zij niet alleen 
de zorg voor het gezin op zich, maar ook de zorg 
voor de boerderij. Niets was haar teveel. Voor 
zichzelf verlangde zij maar weinig Alles wat ziJ 
deed, was uiteindelijk gericht op het welzijn van 
haar kinderen. 

Op "Wissinck" voelde zij zich thuis, ja, op 
" Wissinck" was zij thuis. Daar kon zij - ook op 
haar oude dag - genieten van het leven op de 
boerderij, van de planten en de bloemen in de 
tuin. 

Zij was steeds het middelpunt van haar 
gezin en beleefde veel genoegen aan de ver
jaardagen en feestdagen, wanneer de kinderen 
en later ook de kleinkinderen aanwezig waren, 
zoals vorig jaar nog in Zwilbroek op haar ase 
verjaardag. 

Zij heeft ook eenzaamheid gekend, maar 
liet hiervan zo weinig mogelijk blijken. Gelukkig 
kwamen velen haar bezoeken, want zij was har
telijk, gastvrij en had een brede belangstelling. 
Familie en vrienden waren haar tot grote steun. 
Veel vreugde beleefde zij ook aan de klein
kinderen, die bij haar in huis waren. 

Wij zijn dankbaar voor de aandacht en 
steun die zij op huize "Wissinck" heeft ge
kregen. De laatste maanden vielen moeder 
nogal zwaar. Toch klaagde zij niet veel over 
zichzelf. Op de dood had zij zich voorbereid. 

Nu is ZIJ van ons heengegaan. Moge ZIJ 
worden opgenomen in het hemels Jerusalem 
en verenigd zijn met vader, Henri en Leonie. 
Laten wij daarvoor bidden. 

Wij, haar kinderen, willen haar danken 
voor wat zij voor ons was en blijven zal. 


