
In dankbare herinnering aan 

NELLIE HULSINK 
echtgenote van Willy van Benthem 

Zij is op 6 maan 1928 geboren te Oldenzaal. 
Op 27 januari 1990 is zij plotsc:ling ov~rlede_n te 
Oldenzaal. Biddend hebben WIJ op 31 Januari af
scheid van haar genomen in de H. Antoniuskerk 
te Oldenzaal en haar daarna ter ruste gelegd op 
de begraafplaats aldaar. 

Het valt door ons nauwelijks onder woorden te 
brengen hoe geslagen wij zijn door ~aar plotse
linge dood. Te vroeg kwam een emd aan het 
leven van een vrouw die ons zo lief is en blijft. 
Als haar man voel ik mij trots en dankbaar dal ik 
35 jaar mei haar getrouwd mocht zijn. Samen 
hebben wij veel lief maar ook veel leed gedeeld. 
Als moeder en oma heeft zij ons alle zorg en 
liefde gegeven die wij nodig hadden. Zij was 
altijd bezor$d voor ons wel en wee. Wat er ~k 
gebeurde, Zij bleef achter ons Staan. 0~~ gez1~: 
onze onderlinge band, waren haar he1hg. W1J 
hebben dan ook samen veel plezier gehad. Zij 
genoot van de spelletjes met Bob. v~n hel same~ 
uitgaan en op vakantie gaan. Gemeten kon ZIJ 
ook van het verzorgen van haar uiterlijk. Zij zag 
er graag mooi. op en top verzorgd. uit. In de om
gang met men~n kwam zit over als e~n hane
lijke en gastvflJC vrouw. ZIJ kon met iedereen, 
familie of buren, goed opschieten. Velen zullen 
zich haar herinneren als iemand die altijd zwaai-

de als je langs kwam. Zij was trouwens altijd at
tent voor anderen. Zij heeft de nodige bloeme
tjes verstuurd naar mensen die iets voor haar be
tekenden. Haar leven is echter niet over rozen 
gegaan. Zij heeft het nodige te verduren gehad. 
Maar gesteund door haar gezin en gesterkt door 
haar diepe geloof in Maria wist zij alles te boven 
te komen. Totdat haar dochter Els stierf. Dat ver
lies is zij niet meer te boven gekom~n. Zij wa~ 
elke minuut van de dag met haar bezig: elke dag 
naar het kerkhof; elk weekend "licht" bij haar 
graf; elke dag erover pratend. Zij kon h?t met 
verwerken. Zij is als het ware van verdriet ge
storven. 

Ue1·e Nellie. wij zullen je heel erg missen. 
Hopdijk heb jij verlich1i11g t11 rust ge1·onde11 
bij Els. Wees samen met haar onze voorspraal. 
bij God. Wij hopen in jouw manier rn11 lel'~n. 
in jouw zorgend-moeder:ijn. de krarhr re 1·m
den om, in jouw geest, samen 1·erder te gaan. 
Bedankt 1·oor alles en rust in \'rede. 

Voor uw belangstelling en medeleven na hel over
lijden van mijn lieve vrouw, onze lieve moeder 
en oma, zeggen wij u hanelijk dank. 

Papa. Ria, Harry en Bob 


