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Blijf in uw gebeden gedenken 

Antonius Johannes Hulsbeek 
echtgenoot van 

Gerharda Catharina Oude Wolbers 
die op 20 apriJ 1919 geboren, na voorzien te zijn van 
de Jaatste sacramenten in het R.K. ziekenhuis te Olden
zaal op 17 maart 1965 overleden is en op 20 maart 
d ,a.v. op het R.K. kerkhof te Denekamp begraven is. 

Nergens bemerken wij meer dat het leven ons in 
bruikleen gegeven 1s dan wanneer 0.L. Heer het tot 
Zich terugneemt op een tijd waarop men zou zeggen : 
dat leven is tekort geweest. Bij de dood van deze 
echtgenoot staan wij voor een dergelijke droevige wer
kelijkheid. Het huwelijk van deze man was zonnig en 
blijmoedig, door de aanbreng, die man en vrouw hier
voor hadden gebracht. O.L. Heer heeft het offer in dit 
leven gezaaid en ondanks de beproeving vond hij met 
zijn vrouw de kracht in het geloof om altijd opgewekt 
blij en moedig te blijven. Wij kennen hem als een 
eenvoudig maar sterk christen, voor wie de aanvaarding 
van Gods Wil ook vreugde bleef. Hij beleefde het 
vaderschap over zijn twee dochtertjes als een rijkdom 
en hiJ voedde ze met zijn vrouw op in de sfeer van 
echte. blijde geloofsovertuiging. De beproeving heeft 
die geloofsvreugde bij hem gelouterd. Moge hij, die zo 
geleefd heeft, er ook nu de hemel voor plukken ; daar 
bièden wij voor. 

Lieve vrouw en kinderen, mijn leven is nu geëin
digd : blijft de kracht en de vreugde uit het geloof 
putten en jullie heide, lieve meisjes, weest een troost 
en steun voor jullie moeder, om mijn heengaan te 
ven:achten 

Lieve vrouw, dank, heel veel dank voor je blijde 
goedheid ; je hebt mij m'n kruis draagbaar gemaakt ; 
moge Q.L. Heer je sterken in overgave. 

Laat onze familieband blijven bestaan in het ge
bed . . . totdat Hij komt. 


