
Een dankbare herinnering aan 

zuster Euphemia 
- Engelina Geertr uida Hulsmeijer -

Sinds 1 februari 1923 lid van de congregatie 
van de zusters van Julie Postel. 

Zij werd geboren 31 december 1900 te 
Losser. Gesterkt door het sacrament van 
de zieken is zij 6 september 1983 vol over
gave ontslapen. We hebben haar lichaam 
9 september d.o.v. begeleid naar het 

parochiekerkhof te Beltrum. 

Een fijn gevoelige vrouw met een hart van 
goud is uit ons midden heengegaan. Ruim 
60 jaar heeft zij ha;ir leven helemaal in 
dienst gesteld van Christus en ontelbaar 
vele mensen. 
Zij heeft hard gewerkt en gesjouwd als 
wijkzuster op diverse plaatsen, maar vooral 
27 jaar in Beltrum en tegelijk 19 jaar in 
Marienvelde. Vaak heeft zij roen beleefd 
de vreugde om het geluk van nieuw leven, 
maar ook de pijn van een zieke en het 
verdriet om een overledene. 
Later heeft zij als lieve en zorgzame gast· 
vrouw op de pastorie zich nog ruim 8 jaar 
van harte ingezet voor de pastoor en 

parochianen in Beltrum en voor een korte 
tijd in Wehl. 
Zij leefde sober en eenvoudig. Nooit vroeg 
zij iets voor haarzelf. Zij was wijs en 
bescheiden, altijd rustig en tevreden, spran· 
kelend van geest en maakte vaak een spitse 
opmerking tet het laatste toe. 
Een korte tijd mocht zil maar genieten van 
haar echt verdiende rust. Al gauw werd 
zij hulpbehoevend en de laatste 2 jaar zijn 
voor haar erg moeizaam verlopen. Zij werd 
liefdevol verzorgd in de 'Molenberg' te 
Groenlo. maar toch voelde zij zich daar zo 
machteloos en verlangde naar de dood. 
Haar trouwe dienstbaarheid kunnen we 
samenvatten met deze woorden: Bid en 
werk. Ieder van ons zal tegenover haar 
ontzettend dankbaar blijven. 
Moge zij voortleven diep in ons hart en in 
de eeuwige vreugde van het hemelse 

paradijs. 

Voor Uw oprecht medeleven tijdens de 
ziekte en het overlijden van onze geliefde 
zus, schoonzus, tante en medezuster zeggen 
wij U oprecht dank. 

Namens de familie 
en medezusters. 


