
Wilt in uw gebeden blijven gedenken 

Bernardus Johannes Hulst 
die geboren werd te Losser 25 augustus 
1907. Zijn kerkelijk huwelijk sloot hij 
te Losser op 27 september 1950 met 

Geertruida Jozefina Hermina 
Kwekkeboom. 

De laatste jaren werd Bernard zicht
baar ouder. De lichaamsklachten na
men toe. Hij ontving de ziekensakra
menten en op 21 januari 1982 stierf 
hij volkomen rustig in het Losserse 
ziekenhuis. Op het kerkhof van de 
Maria Geboorteparochie te Losser werd 
hij begraven op 26 januari 1982. 

Bernard was een gezellig man om mee 
te praten. Hij hield zich op zijn bedrijf 
graag aan beproefde methodes, en dat 
pastte precies bij zijn degelijke instel· 
ling. Eerst kijken, dan denken en daar
na eventueel uitvoeren. 
Z o was hij in zijn gezin, zo ook op de 
boerderij en zelfs in zijn geloofsleven 
zien we dat terug . 
Hij viel niet op, maar was wel meer 
dan 40 jaren collectant in de Maria 
Geboorteparochie en als Armmeester 
volgde hij zijn vader op. Trouw ver-

vulde hij al zijn verplichtingen en hij 
was ook trots op zijn vrouw en kinde
ren, omdat hij duidelijk zag, dat zijn 
wijze raadgevingen niet in de wind wer
den geslagen. Hij durfde en mocht 
rustig de toekomst tegemoet zien. Wat 
is het heerlijk er aan te denken, dat 
we alleen maar "iets goeds" kunnen 
vinden in hem. Hij deed niemand te 
kort en zo durven wij ook aan de Heer 
te vragen: er is toch voor iedere mens 
een weg, die leidt naar het geluk. Ber
nard wist zeer goed, dat hij op weg 
was naar God, in liefde. 

Voor uw belangstelling en deelneming, 
betoond na het overlijden van mijn lieve 
man, onze zorgzame vader en opa, be· 
tuigen wij u onze oprechte dank. 

G. J. H. Hulst-Kwekkeboom 
Sini · Alfons 
Joke · Clemens 
Herman · Marian 
Johan . Anita 
en kleinkinderen. 


