
Wilt in uw gebeden blt1ven gedenken 

Anna Hülsbeck 
Z1i werd g"boren te Epe (Old.) op 5 maart 1898. 
Aanvankell)k sloot ZIJ een huweh1k met Hendrokus 
Antonius Vormeer. die .roeg overleed. In Losser 
huwde z11 met Christiaan Gerardus Hendrokus van 
Att1kum. die geboren 1s te Weststel 1ngwerf op 
7 aprol 1890 H11 was weduNnaar van Geerrru1da 
Johanna Jacoba Munsterman. 
Z11 ontving de z1ekensakramenten in het Losserse 
z1ekenhu1S en stierf daar, na meerdere hersen· 
bloedingen, op 5 februari 1977. Na de uitvaart· 
mis te Losser op 8 februari 1977 volgde de ere 
mat1e te Usselo. 

Een gedachte van troost: "Indien God vóór ons 
is. wie zal dan tegen ons zi1n?" 
Deze moeder maakte het leven mee in allerlei 
vormen. Eén dochter had zij uit het eerste huwe· 
ltJk. Werd ziek en stierf vroeg. Haar eerste hu. 
weh1ksgeluk werd verstoord ctoor het sterven van 
haar man. 
In haar tweede huweli1k nam zij de zorg op zich 
van v11I kinderen. Daar 1s durf en moed voor no· 
d1g Z11 heeft zich daarvo" volledig ingezet. Haar 
man was erg bl11. dat h11 deze vrouw gevonden 
had, 
Natuurlijk kent iedere mens onvolmaaktheden. 
Mens.zijn sluit onvolkomendhe1d in. We worden 
tot volle ontplooiing gebracht door Hem. die 211n 
eigen Zoon niet spaarde, maar voor ons allen 
overleverde 

In deze wereld bedreigt ons van alles Al probe
ren we goed te doen, dan kri1gt men toch nog 
al eens het bekende deksel op de neus Zelfs de 
dood overwint ons, ooit, eens . • ! 
Maar over dit all as zegevieren wij glansrijk, dank 
z11 Hem, die ons heelt liefgehad. 
Heer, laat Uw dienares rusten aan UN rechterhand. 

Voor uw medeleven en belangstelling bij 
het overlijden van m11n lieve vrouw, onze 
lieve moeder, groot en overgrootmoeder, 
betuigen wij U onze hartelijke dank. 

Ch. G. H. van Attikum 
kinderen. klein- en 
achterkleinkinderen 


