
Mijn taak is volbracht. 
Uw onderlinge liefde moet blijven. 



Dankbare herinnering aan 

WILHELMINA ALEIDA HULSMAN 

Geboren te Hattemerbroek op 29 mei 1914. 
Sinds 9 maart 1988 weduwe van 
Johannes Hermannus Kuipers. 

Gesterkt door het H. Sacrament der zieken in de 
vrede van Christus overleden te Enschede 

op 23 augustus 1998. 
Met een plechtige Eucharistieviering in de kapel 

van het Dr. Ariênshuis hebben wij 
op 27 augustus afscheid van haar genomen. 

Nadat zij in haar kamer via de huisradio de hoog
mis vanuit de kapel had gevolgd, heeft God onze 
goede moeder, oma en overgrootmoeder tot Zich 
geroepen. 
Maar ze kon terugzien op een welbesteed leven, 
dat geheel in dienst gestaan heeft van haar groot 
gezin. 
Door haar wat introverte en bescheiden natuur 
legde zij niet zo gemakkelijk contacten naar an
deren toe. 
Heel haar leven draaide om haar gezin. 
Daarvoor heeft ze gewerkt en gezorgd, samen 
met vader, overeenkomstig haar eigen mogelijk
heden. 

Tot het laatst bleef ze sterk geïnteresseerd in het 
wel en wee van haar kinderen en kleinkinderen, 
ook al was zij iemand die niet zo gemakkelijk 
blijk gaf van haar innerlijke gevoelens. 
Ook tegenslagen bleven haar niet bespaard. 
Vooral de vroegtijdige dood van Paul, haar jong
ste, heeft blijvend haar leven beïnvloed. Daar
naast was er de vroegtijdige invaliditeit van vader 
en het grote aantal operaties, welke zij heeft 
moeten ondergaan. Maar zij was een geestelijk 
sterke vrouw, die in haar diep geloof de kracht 
vond er telkens doorheen te komen. 
Toen haar slechte gezichtsvermogen de over
gang naar het Dr. Ariênshuis noodzakelijk maak
te, was dat een grote beproeving voor haar. 
Maar in die moeilijke tijd mocht zij extra veel aan
dacht ontvangen van haar kinderen, kleinkinde
ren en achterkleinkinderen. En tegelijk bleef ziJ 
kracht zoeken bij Christus in de Eucharistie en biJ 
dé Moeder-bij-uitstek: Maria. 
Zij zal nu, zo vertrouwen wij, ook ónze moeder, 
oma en overgrootmoeder, binnenleiden in de 
eeuwige vreugde van de verrezen Christus. 
Moge zij nu bij God voor ieder van ons een voor
spraak zijn! 

Uit dankbaarheid voor uw zorg en meeleven en 
ter gedachtenis aan haar. 

Kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen. 


