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De volgende woorden werden geschreven om het leven 
van 

THEODORUS ALOYSIUS MARIA HULSHOF 

als een herinnering mee te dragen in ons verdere leven. 
Hij werd geboren te Zieuwent op 25 februari 1931 . Doel
bewust keek hij het leven tegemoet in zijn omgeving; 
bezag dingen van verschillende kanten voordat hij een 
beslissing nam, en als hij zijn keuze had gema;,.kt, dan 
was het ook de meest ju iste. Dan trok hij niet terug, maar 
werkte het voor zichzelf verder uit. 

Gehuwd met Wilhelmina Maria Anna Lankveld op 18 no
vember 1961 ontwikkelde zich zo zijn verdere leven. Zij 
was voor hem de juiste persoon om hem terzijde te staan. 
Zijn de kinderen hiervan geen sprekend voorbeeld? 

En waar het het meest tot uiting kwam, was tijdens zijn 
ziekte. Ook daar was het helpen en elkander tot steun 
zijn ; met liefde werd hij door Wilhelmien verpleegd, waar 
hij zeer blij mee was. Geen klagen, maar samen verdra
gen. Is dit geen sprekend voorbeeld van onderlinge lief
de, waaraan de wereld zo'n gebrek heeft? 

Maar liefde kwam er ook van hem voor de kerk en het 
koor. Jarenlang heeft Theo gerepeteerd met de koor
leden om met Gregoriaanse zang de Hoogmis op zondag 
lu ister bij te brengen. Wat galmde niet zijn stem door de 
kerk als hij een so lo-zang verzorgde. Dan was het stil en 
aandachtig lui steren door heel de gemeenschap. Dat 
heeft hij vo lgehouden totdat zijn stem het begaf, maar het 
werk van repeteren en dirigeren zette hij door, want hij 
zag het als zijn plicht. Hij was gezien bij zijn koorleden, 
en ook zij zullen hem erg missen op gebied van zang. 

Het wonderlijke van zijn leven was dat hij zichzelf nooit 
op de voorgrond gooide; dat was er bij hem niet bij. 

Vooral toen hij terug kwam van de reis naar Lourdes, liet 
hij dat zo duidelijk merken. ,,Wat ik daar gezien heb, is 
veel erger, dan wat ik heb." Woorden die je wel geven 
te denken. Het was net alsof hij nu zijn ziekte beter kon 
aanvaarden. Zienderogen ging hij achteruit. 

Voor zic.hzelf had hij al uitgemaakt dat hij Kerstmis niet 
meer zou halen. En zo gebeurde het ook. Zieke mensen 
spreken vaak grote waarheden. Toen hij was voorzien 
van de Sakramenten voor de Zieken, was hij zie lsblij . 
Voor hem was de strijd gestreden. Langzaam sliep hij in 
op de avond van 7 december. 

Zaterdag 11 december hebben wij God dank gebracht 
voor dit mooie leven met alles daarom heen, en ver
trouwden zijn ontzielde lichaam toe aan de schoot der 
aarde op het Katholieke Kerkhof te Vierakker. 

Theo, dank voor hetgeen je voor ons hebt betekend. 
Jouw voorbeeld blijft ons blijvend voor ogen, en in ons 
gebed zullen we je niet vergeten . 

Wij danken u allen voor het medeleven en de belang
stelling door u betoond bij het overlijden van Theo. 

Wed. Hulshof en familie. 


