
jouw naam, 
joull' lacb, 
dragen u•(i 

blijvend mee. 



t 
In liefdevolle herinnering aan 

Lies Huisken 
Gehuwd geweest met Johan Hulsmeijers 

Lies is geboren te Lattrop 19 november 193 7. 
Zij is overleden in de ochtend van 20 januari 
2004. 
Na een gezongen Uitvaartviering op 24 januari 
hebben wij haar lichaam te rustte gelegd op de 
begraafplaats te Denekamp. 

Lies groeide op in Lattrop als vijfde kind in een 
gezin van elf kinderen. Een hecht gezin dat 
een uitzonderlijk sterke familieband kende. 
Als meisje en jonge vrouw leerde zij Johan 
Hulsmeijers uit Breklenkamp kennen, waarmee 
zij 30 jaren gelukkig gehuwd is geweest. Uit dit 
huwelijk zijn Marcel, Peter en Inge geboren. 
Zij heeft het mogen ervaren, de trotse oma 
te zijn van de tweeling Jort en Lisa. Lies was 
een sterke vrouw, met een tomeloze energie. 
Sociaal, hulpvaardig en dienstbaar aan de ander 
hetgeen vele mensen in Denekamp hebben 

ondervonden. Tot dat snijpunt in haar leven, 
9 september 1999. De dag van het fatale ongeluk. 
Vanaf dat moment zal haar leven niet meer 
bestaan uit zorg voor de ander, maar is zij vol
komen afhankelijk van die ander. De laatste 
ruim vier jaren van haar leven waren ongekend 
zwaar. Na een periode van revalideren en knok
ken met een ongekende wilskracht, moest zij tel
kens een stap terug, telkens meer inleveren. Toch 
probeerde zij met haar geloof en vertrouwen in 
de Moeder Gods hernieuwde levensmoed en 
kracht te vinden in Lourdes. 
Steeds meer afhankelijk van allen die haar alle 
mogelijke liefde en aandacht wilden geven. Tot 
het moment dat wij haar leven terug moesten 
leggen in de handen van onze Schepper en 
Vader. 

Lieve Lies, wij zullen je altijd 
in ons hart meedragen. 

Voor uw liefde, zorg en medeleven tijdens de 
laatste periode van mama's leven, zijn wij 
bijzonder dankbaar. 

Marcel en Anne 
Peter en Mireille 
Inge en Erik 

Jort en Lisa 


