
Dankbaar gedenken we 

Johannes Lambertus Christlanua Huls 

echtgenoot van 

Geertruida Maria groote Beverborg 

Hij werd geboren te Gaanderer. op 22 maart 
1918. Hij overleed, geheel onverwacht, op 
24 oktober 1992 te Enschede. 
We deden hem uitgeleide op 29 oktober 
d.a.v. de uitvaartdienst in de St. Jozefkerk. 
En we legden hem te ruste op de Westerbe
graafplaats aan de Hengelosestraat. 

Hoe trefzeker Is het beeld dat Christus voor 
de dood gebruikte: een dief die komt in de 
nacht, geheel onverwacht. Zo is Johan Huls 
uit het leven weggerukt op zaterdagavond 
j.I" in zijn woning aan de Leliestraat, op 74-
jarige leeftijd. Terwijl hij diezelfde middag 
nog had gezegd dat de viering van het gou
den huwelijksjubileum in december a.s. wel 
door moest gaan, ook al voelde hij zich de 
laatste weken niet goed. 

Johan Huls heeft een arbeidzaam leven ge
had. Tot zijn zestigste jaar heeft hij gewerkt, 
waarvan dertig jaar in de textiel. Toen werd 
hij afgekeurd. Door zijn werk vooral heeft hij 
zijn zorg uitgedrukt voor zijn vrouw Truus en 
de zeven kinderen. 

Toen hij uit het arbeidsproces kwam, kon hij 
extra zorg aan moeder geven. Maar hij ge
noot ook van zijn hobbies: tuinieren, vissen 
en het houden van dieren. Zo bleef hij iets 
behouden uit zijn jeugd, toen hij opgroeide 
op de boerderij. Ook de kleinkinderen na
men een grote plaats in. 

Het ogenblik van zijn overlijden, de voor
avond van de Zondag, is symbolisch: op de 
vroege Zondagmorgen werd Christus uit de 
dood opgewekt. We mogen erop vertrouwen 
dat God ook hem niet in de dood heeft gela
ten. Nu mag hij deelnemen aan het grote 
feest in Gods hemel. 

ONZE VADER WEES GEGROET 

We danken allen hartelijk die ons hun blijken 
van deelneming gaven na het overlijden en 
de uitvaart van mijn lieve man, onze 
zorgzame vader en opa. 

G.M. Huls-groote Beverborg 
kinderen en kleinkinderen 


