
Dankbaar gedenken we In ons Gebed 

Josephus Henrlcu1 lgnatlu1 Huls 
echtgenoot van 

Maria Johanna Tlem•• 

Geboren te Breedenbroek 29 juli 1894, over· 
leed hrj na een geduldig gedragen ziekte, 
tlldig voorzien van de H. Sacramenten der 
Kerk, in het Wilhelmina-Ziekenhuis te Doe
tinchem op 21 juli 1972. Met eerbied legden 
we 25 Juli zijn lichaam te ruste op het 
parochiêle Kerkhof van Breedenbroek in 
afwachting van de blijde Dag der Verrijzenis. 

Rustig, blijmoedig en vol overgave heelt hrj 
geleefd; rustig, bliJmoedrg en vol overgave 
heelt hij ook zijn ziekte aanvaard en zijn 
leven teruggegeven in de handen van zijn 
Schepper. 

Wil zijn God dankbaar, dat we vader zo 
lang In ons midden mochten behouden. Nu 
het ogenblik van schelden Is gekomen, zijn 
we ook denkbaar, dat vader verlost is van 
een ziekte zonder uitzicht op herstel, be· 
vrijd ook van een wellicht langdurig en pijn
lijk ziekbed. 

Nu blijft voor moeder de dankbare her
innering aan een trouwe levensgezel, die 
steeds alle lief en leed met haar heeft 
weten te delen. De kinderen, voor wie hij 
als een zorgzame vader zo veel heeft be· 
tekend, zul len zich dankbaar herinneren het 
diepe geloof, waarin hij zijn kracht vond en 
ook zijn vaderlijke zorg en liefde, die zij 
zullen trachten na ta faven. Blij zullen de 
kleinkinderen terugdenken aan zijn belang
stelling en hartellJkhald. 

Moge God, die hij bewonderde In zijn 
schepping, in de schoonheid van bloemen 
en planten, aan vader nu het blijde Paradijs 
schenken als Joon voor alles, wat hij voor 
ons heeft gedaan. 
Dierbare vrouw, al mijn dierbaren en mijn 
huisgenoten, dank voor al Uw gooda zor
gen, vooral ook gedurende mijn ziekte. 
Mogen we allen eens delen In dezelfde 
vrede van Gods eeuwig Vaderhuis . 

Dat hij ruste in vrede. 

Voor Uw blijken van medeleven welke 
wij mochten ondervinden bij het over· 
lijden en de begrafenis van mijn 
lieve man, onze zorgzame vader en 
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betuigen wij U onze oprechte dank. 

M. J. Huls-Tlemes 
kinderen en kleinkinderen 
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