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Bewaar in uw herinnering en 

gedenk in uw gebeden 

JOHANNA HULSI NK 
dochter van 

Johannes Huls ink en Willemina Tibben 

Zij is geboren 26 januari 1907 te 
Almelo. Gesterkt met het H. Sa
c rament der Zieken is zij overle
den op 10 december 1983 te 
Alme lo, 76 jaar oud. De plechtige 
Uitvaartd ienst had plaats in de 
Christoffelkerk te Almelo, op 15 
december daarop volgend , waarna 
de crematie plaatsvond te Usselo. 

Onze dierbare overledene was een 
goed mens, eenvoudig en vroom, 
dienstbaar en gelovig in het voetspoor 
van de Heilige Maria, waarvan ze een 
groot vereerster was. 
Zij hield van het leven en was zeer 
gesteld op alles wat groeide en bloei
de op deze aarde. 
Het meest heeft ze gehouden van haar 
huisgenoten, van haar zu s en zwager 

die haar in huis hadden opgenomen . . 
en van hun ki nderen, waarvan ze niet 
alleen een lieve tante was , maar als 
het ware ook een 2e moeder ; alt ijd 
stond ze klaar voor haar huisgenoten , 
ja door al le moei lijkheden heen. 
Zij heeft een kort ziekbed gehad, haar 
ziekte heeft ze moed ig en vo l overgave 
gedragen ; haar dood zag ze in alle 
eerlijkheid onder ogen, noo it kwam er 
een klacht over haar lippen. 
Nu is ze van ons heengegaan , liefde
r ijk ook in haar laatste uren geholpen 
door haar huisgenoten , aan wie zij 
vee l heeft gegeven maar van wie zij 
ook veel heeft gek regen. 
Dank aan God dat wi j haar zo lang in 
ons midden mochten hebben. Bidden 
wij voor haar dat ze moge rusten in 
vrede. Am en. 

Voor uw blijken van belangste lling en 
medeleven tijdens haar ziekte en het 
overlijden, betuigen wij u onze op
rechte dank. 
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