


Moge deze herinnering U doen 
bidden voor 

ANTONIUS, JOHANISIUS 
VERHULSDONCK 
echtgenoot van 

Eleonora. Margaretha, Francisca 
Seignette. 

Hij werd op 12 juni 1897 te Rotterdam 
geboren. Na voorzien te zijn van het 
H. Sacrament van de zieken is hij op 
9 mei 1983 in 't ziekenhuis "De Stads
maten" te Enschede onverwacht, maar 
kalm en rustig in de Heer overleden. 
Op 13 mei d.a.v. hebben wij in een 
plechtige Uitvaartdienst in de Paro
chiekerk van "De Goede Herder" te 
Enschede afscheid van hem genomen. 
waarna de begrafenis volgde in het 
familiegraf te Busslo. (Gem. Voorst.) 

Met het heengaan van deze door-en
door goede, beminlijke en diep-gelo
vige mens worden wij allemaal zwaar 
beproefd. 

Hij was een man met een zeer groot 
plichtsbesef, zowel ten opzichte van 
zijn werk als ook ten opzichte van zijn 
gezin. Met een nimmer aflatende zorg 
heeft hij gewerkt en zich ingezet voor 
zijn gezin, dat hem bovenal dierbaar 
was. 

Sociaal bewogen als hij was. wist hij 
als President van de St.Vincentius
vereniging zijn beste krachten in te 
zetten voor de armsten van de 
Enschedese bevolking. 
Het katholiek onderwijs ging hem na 

aan het hart en legde hij grote ijver 
aan de dag voor het Kath. Middelbaar 
Onderwijs in Enschede. Groot was z'n 
vreugde toen ditgestalte kreeg in het 
Jacobuscollege, dat zo'n grote bete
kenis zou krijgen voor stad en omge
ving. 
Jarenlang was hij de talentvolle voor

zitter van de Katholieke Studenten 
Kring (K.S.K.) waar alle studenten, die 
'n hogere opleiding volgden. met hun 
problemen terecht konden. 

Wij zijn God dankbaar. dat wij zo'n 
lieve man. zo'n fijne. vrome en tegelijk 
levenslustige vader en opa hebben 
gehad. • Met droefheid in ' t hart, maar 
toch ook in vrede geven wij hem uit 
handen - in de handen van de levende 
God. - Wij zullen proberen zijn voor
beeld na te volgen. want hij had een 
hart voor God en mensen, 'n hart op 
de rechte plaats. 

- - - -
Voor Uw deelneming met 't overlijden 
van mijn lieve man. onze zorgzame 
vader. schoonvader en opa, zeggen wij 
U hartelijk dank. 

fam. Verhulsdonck 




