
Ik ben de goede herder. 
Een goede herder geeft 

zijn leven voor zijn schapen.
Ik ken mijn schapen 

en mijn schapen kennen Mij,
zoals de Vader Mij kent 

en ik de Vader ken;
ik geef dan ook mijn leven 

voor mijn schapen.

Johannes 10: 11 - 15

Intens dankbaar en met veel respect voor de wijze waarop hij 
in navolging van Jezus  inhoud heeft gegeven aan zijn prieste-
rambt en altijd de gelegenheid heeft genomen ons allen met 
hulp en advies bij te staan, geven wij met grote droefheid ken-
nis dat - voorzien van het H. Sacrament der Zieken - in de leef-
tijd van 89 jaar, in zijn 51e priesterjaar, van ons is heengegaan, 
onze broer, zwager, heeroom, oud-pastoor en huisgenoot.

PASTOOR HENDRIKUS ANTONIUS 
WILHELMUS VAN DER HULST

Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Onderscheiden met de eremedaille voor verdiensten

van de Gemeente Edam-Volendam

Vol waardering kijken wij terug op zijn rijke priesterleven 
waarin hij heel veel voor ons, voor de geloofsgemeenschap en 
vooral voor de jeugd van zijn Parochie Maria Sterre der Zee 
heeft betekend. Hij deed dit op zijn eigen wijze - eenvoudig en 
gedreven - met groot geloof, moed en zorgzaamheid voor ande-
ren. Hij zal hierdoor voor altijd in onze 
herinnering blijven voortleven.

    Familie van der Hulst
    Mevr. E. Sier-Schilder
    Pastores en bestuur RK Parochie 
    HH Maria en Vincentius.

21 november 2015
Julianaweg 72
1131 DC  Volendam

Executeurs-testamentair:
Mevrouw E.L.M. de Jong-Wouters en dhr P.J. Plat.

De Pastoor ligt opgebaard in de pastorie van de Mariakerk, Ju-
lianaweg 72 te Volendam. Hier is maandag en dinsdag van 15.00 
tot 20.00 uur gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen.

Op woensdag 25 november ligt de Pastoor opgebaard in de Ma-
riakerk, Julianaweg 70 te Volendam. Hier is vanaf 15.00 uur 
gelegenheid tot condoleren.

Maandag en woensdag wordt tijdens de avondmis van 19.00 uur 
voor hem gebeden.

De plechtige uitvaartmis zal worden gehouden op donderdag 
26 november om 10.30 uur in de Mariakerk als vorenvermeld, 
waarna de Pastoor zal worden begraven in het priestergraf bij 
de entree van de begraafplaats bij de Vincentiuskerk.

Na de begrafenis is er een samenzijn in Restaurant de AMVO, 
Julianaweg 108 te Volendam, alwaar ook gelegenheid tot condo-
leren.


