
Hij uoerl mij naar malmn , 
maar ik kan rusten; 
Hij uerkmikl mijn ziel. 

Ps 22, 2 -3 



In dankbare herinnering aan 

GERARDUS HENDRIKUS JOHANNES 
HULSMEIJERS 

echtgenoot van 
MARIA GEERTRUIDA NIEUWHUIS 

Hij werd geboren te Breklenkamp 17 maart 
1930, na voorzien te zijn van de H. Sacra
menten der zieken overleed hij in 't ver-

'-pleeghuis te Denekamp op 26 april 1979. 
Hij werd begraven op het r.k. kerkhof te 
Lattrop 30 april 1979. 

De dood heeft weer pijnlijk toegeslagen . 
We hebben afscheid moeten nemen van 
onze dierbare en liefdevolle man en zoon 
en van onze zorgzame vader. 
Op zijn langdurig ziekbed heeft hij ons 
bemoedigd door zijn moedig aanvaarden, 
door zijn vertrouwen op Gods vaderlijke 
zorg voor allen. door zijn vaste geloof in 
het eeuwige leven. ,, Ik ga nu naar de he
mel; daar zullen wij elkaar weerzien ". In 
dit geloof heeft hij geleefd, zijn ziekte ge
dragen met alle pijn, is hij gestorven . 
Wij zijn diep bedroefd bij dit sterven, maar 
niet zó als de anderen die zonder hoop 
zijn. Want ook wij weten. naar het woord 
van de verrezen Heer: Wie gelooft in Mij 
heeft het eeuwige leven. Ik ben, zegt Chris
tus, de verrijzenis en het leven, 

Bij al onze zorg en pijn bij ' t afscheid en 
gemis. willen wij de dankbaarheid niet ver 
geten voor al het goede dat hij ons heeft 
gegeven: zijn hartelijke liefde, zijn noeste 
arbeid. zijn nooit aflatende zorg voor de 
zijnen ; zijn vriendschap voor ieder die hij 
ontmoette. 

Heer, geef hem de eeuwige rust. 

Moge hij, als de getrouwe dienaar, bij U 
leven in de vreugde van uw heerlijkheid. 

Wij zijn heel erg dankbaar voor uw blij 
ken van medeleven tijdens de ziekte en 
na het overlijden van onze lieve vader, 

Familie Hulsmeijers 
Kinderen 
Opa en Oma 

Breklenkamp, april 1979 
Schabosweg S 


