
Om in grote dankbaarheid te blijven 
denken aan 

JAN HULS 
sinds 24 augustus 1985 weduwnaar van 

DIEN PETERS 

Geboren op 8 februari 1910 in Borne. 

Overleden op 13 apri l 1992 te Hengelo Ov. 

Lieve papa, vader en opa, 

"Er is er maar één die kan beslissen en dat 
is Hij". Dat waren je woorden als jij je zo 
ziek voelde. We kunnen het niet geloven dat 
je niet meer bij ons bent. 
Na een zware strijd, die je zo moedig tot het 
einde hebt volbracht, heb je ons verlaten . 
Waarom moest je dit al lemaal meemaken? 
Waarom? 
JIJ die altijd voor iedereen klaarstond en nooit 
iemand te kort deed? 
Ondanks je ziekte en handicap van het laat
ste anderhalf jaar wi lde je nog zo graag bij 
ons en je twee oogappels, Rémy en Jordy, 
blijven. En blijven genieten van de kleine 
dingen, een gl imlach, een grapje, de natuur 
en van al le mensen die in deze periode heb
ben laten merken dat ze van je h ielden en 
ons allemaal zo goed hebben gesteund. 
Na de plotselinge dood van mama heb je er 
toch met ons nog een paar mooie jaren van 
gemaakt: zelfstandig blijven wonen, wat bood
schappen doen en heerlijk uren f letsen. 
A ls we je op je ziekbed vroegen: " Papa, hoe 
gaat het er mee?" was je antwoord altijd 
" As 't zo bl if. dan mai 'k nig klaag'n". 
Zelfs na de ingrijpende amputatie van je 
tweede been zei je "Ik heb het sl imste nig. 
De bind der wat dee hebt völ slimmer as mie" . 
We zijn er trots op dat je onze vader en onze 
opa bent geweest. 
We wisten al lemaal dat het niet lang meer 
zou duren en toch kwam je afscheid nog 
onverwacht. 

Papa en Opa, wat zu llen we je missen. 
Bedankt voor a lles. 

Rust zacht. 

Voor uw b lijken van medeleven zeggen wij 
u hartelijk dank. 

Trudy en Harry 
Rémy 
Jordy 


