


Ben Hullegie 

werd geboren op 13 januari 1908 in een groot 
gezin in het Veluwse Vaassen. 

In de twintiger jaren verhuisde hij naar 
Enschede, waar hij trouwde met Riet Tempel. 
Hij overleed in Enschede op 21 oktober 1996. 

Als we het leven van Paps een 'Leitmotiv' wil
len geven, dan kan dat niet anders zijn dan het 
woord • verantwoordelijkheid •. 
In het woord verantwoordelijkheid zit; het ge
ven van een antwoord. Pappie heeft vele vra
gen beantwoord. Vragen vanuit zijn gezin, 
kerk, vincentiusvereniging, woonwagenwerk, 
maar ook de vele vragen die door zijn kinderen 
en kleinkinderen aan hem werden gesteld. 
Paps verstond de kunst van het beantwoorden 
van een vraag ook als deze niet werd gesteld. 
Hoeveel vragen zou hij al mediterend in zijn 
'laboratorium' beantwoord hebben? Hij was 
een man waarvoor de bijbeltekst geldt, dat de 
linkerhand niet weet wat de rechter doet. 

Ook hebben deze handen voor het gezin, zo
wel in de winkel als later ook in de aarde ge
werkt. Zonder dat iemand het zag, gleden de 
kralen van de rozenkrans door zijn vingers. 
Een gebed voor een kind in nood? Pappie was 
iemand die de principes van het katholieke ge
loof op de eerste plaats op zichzelf betrok. Hij 
stond met twee voeten op de aarde, zonder de 
onlosmakelijke binding met zijn God te verlie
zen. Hij was niet alleen de man van de con
templatie, maar ook de man van een borreltje. 
Hij had humor, was aandachtig, had hoe lastig 
dat soms ook was, een mening, die hij niet on
der stoelen of banken stak. 
In moeilijke situaties was humor voor hem een 
krachtig wapen. Als verantwoordelijkheid is, 
het geven van een antwoord, dan heeft mijn 
man, onze vader en opa een antwoord ge
zocht en gevonden op Gods oneindige liefde. 
In deze liefde geven wij hem terug aan God. 

Wij willen iedereen bedanken voor de blijken 
van steun die we in de afgelopen periode 
mochten ontvangen. 

Riet Hullegie - Tempel 
kinderen en kleinkinderen 


