
om je heengaan treuren wij 
om wat je was zijn wij dankbaar 



Een dankbare herinnering aan 

Bernardus Johannes (Bennie) Huls 

echtgenoot van 

Jo Huls - Hakvoort 

Bennie is geboren . op 9 april 1931 aan de 
Riezengraaf en overleed op 13 oktober 2001 
in zijn eigen vertrouwde omgeving aan de 
Vogelenzangweg. 
In een plechtige Eucharistieviering in de Sint 
Antoniuskerk te Ulft hebben wij afscheid van 
hem genomen op 18 oktober 2001. 
Daarna hebben wij hem begeleid naar zijn 
laatste rustplaats. 

We zijn verdrietig om de dood van mijn lieve 
echtgenoot, onze pa en opa. 

Hij groeide op aan de Riezengraaf als de 
middelste van een groot gezin. Na de lagere 
school begon hij als boerenknecht in Netter
den. Vervolgens was hij 23 jaar vrachtwagen 
chauffeur, waarbij hij met de bulkwagen 
langs de vele boerderijen reed. 
Bij van Dam in Gendringen werden er vele 
plankjes ingepakt. Bennie heeft overal altijd 
met veel plezier gewerkt. 

Thuis was er zijn Jo. De kinderen en klein
kinderen had hij ook graag om zich heen. Pa 
was altijd in voor een praatje en een grapje. 
Hij kwam graag bij kinderen en kennissen op 
de koffie, om even bij te kletsen. 

De verhuizing naar de Vogelenzangweg bleek 
geen grote stap, mede doordat de hond en de 
paarden mee konden en de oude vertrouwde 
buurt in stand bleef. 

Pa kon intens genieten van het kaarten en van 
het rijden met het paard. Ook het rondtoeren 
langs de weilanden en kijken bij de manege, 
het buitenleven, de natuur, was iets waar hij 
veel plezier aan beleefde. 

Afscheid nemen is met 
dankbare handen 
meedragen al wat 
herinneringen waard is ... . 

Voor uw blijk van medeleven, welke wij 
mochten ondervinden na het overlijden en bij 
de begrafenis van mijn lieve man, onze pa en 
opa betuigen wij U onze oprechte dank. 

Jo Huls - Hakvoort 
Kinderen en kleinkinderen 


