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Ter dankbare herinnering aan 

BERNARDINA GERTRUIDA PETERS 
echtgenote van JOHANNES HULS 

Zij werd op 13 maart 1910 te Düsseldorf in 
Duitsland geboren. Al jong kwam ze naar 
Nederland om hier op te groeien. Na een wel
besteed leven is ze op de avond van 24 augus
tus 1985 in haar huis te Hengelo ov plotseling 
overleden. Op 29 augustus was in de Onze 
Lieve Vrouwekerk haar uitvaart. Daarna werd 

ze te rusten gelegd op het r. k. kerkhof 
van Hengelo ov. 

iedereen die haar gekend heeft, zal haar erg 
missen. Ze laat een lege plaats na. vooral voor 
haar man. Ze was altijd heel bezorgd voor hem. 
Ruim 35 jaar lang mochten ze samen lief en 
leed delen, in echte liefde an harmonie. Samen 
waren ze gelukkig met hun dochter Trudy en 
met schoonzoon Harry. Maar het meest met de 
kleinkinderen Remy en Jordy. Wat was ze ge
steld op deze twee! 

Voor zichzelf had ze niets nodig. Ze cUferde 
zich helemaal weg voor haar man en de kin
deren, maar ook voor iedereen die een beroep 
op haar deed. Ze was heel goedgeefs en nooit 
was haar Iets teveel. Ze was daardoor gezien 
bij iedereen. 

Ze zal vol humor en maakte graag een grap. 
Altijd had ze wel één of ander Jeuk gezegde 
bij de hand. 

De laatste tijd was ze wat sti 1 en teruggetrok
ken. Voelde ze dat haar levenseinde naderde? 
Zonder lijden is ze plotseling uit dit aardse 
leven weggenomen. Moge ze nu voor altUd 
gelukkig zijn bij God, die ze heel haar leven zo 
trouw gediend heeft. 

Lieve Dien, bedankt voor alles. Moeder (Ma), 
bedankt voor je l iefde en zorg. Oma, we ver
geten U nooit! 

Uw meeleven na het plotselinge heengaan van 
mijn lieve vrouw en onze onvergetelijke moeder 
en oma, is voor ons een grote steun en troost 
geweest. 
We danken U daarvoor van harte. 

Hengelo ov, augustus 1985 

J. Huls 
Trudy en Harry 
Remy, Jordy 


