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In dankbare herinnering aan ~li 

Maria Grada groote Beverborg "! 
echtgenote van O 

Johannes Albertus Bulter 
Zij werd geboren op 4 september 1920 re De Lurre. 
Na gesrcrkr re zgn door het H. Sacrament da Zieken 
is z11 . roch nog vrij onverwachts. op 21 december 1990 
overleden In het R K Ziekenhuis te Oldenzaal. Op 
27 december 1990 hebben wij haar ter ruste gelegd 
op her parochiekerkhof van de H. Plechelmus te De 
lut1c. 

Moeder heeft een werkzaam en zorgzaam leven u. e· 
had 
4 7 Jaar heeft ze met vader lief en leed gedeeld. · 
Samen met vader heeft ze een gezin van '' ~inderen 
groorgebracht, waarvan er. inmiddels 12 zijn getrouwd 
die ook zelf weer e"n gezin hebben 
Haar gezin. haar man en de kinderen waren alles •oor 
haar. Zu gaf zich daar met ha" en ziel aan. Zo leef· 
de ze al geruime rijd \!In tevoren Innig naar de dl· 
verse verJaarddgen toe. 
Ha<ir groo1~1e liefhebberijen waren de groenreruln, 
bloemen en planren en lcleln pluimvee. 
Daarnaast mochr ze graag meehelpen m de zaadwln· 
kei bU het bedienen van de klanien. Vaak. zelden de 
klanren: "100 Marle help mie es efkes mer ' t oet· 
zeuken van 't zaod. want doe wees 't beller dan Ik". 
Ze kende de meeste zaadnnmmers uir haar hoofd, 
evenals de relefoonnummers van de familie. kinderen 
en buren Ook liet ze geen weekend voorbU gaan 
zonder de kerkdlenit te bezoeken. 

Haar grootste vreuqde beleefde ze echter op zondaq· 
middag als de kinderen met Uelnkinderen op bezoek 
kwamen . H ,ert>1J Is menig za~je snoep aan de klein· 
kindert'n ungedeeld. 
In 1967 .kreeg ze voor het eerst last van suikerziekre 
h~heel h14r •erdere Ie.en heeft voortgeduurd. 
011' s okrober J 1. maakte ze dicht bij huis een nood 
lottlge var. w;mbU ze haar linker elleboog brak en 
haar heup zwur kneu<de 
MogelUk heetr zU hlerbU ook een Inwendige hoofd· 
b1oedmg opgelopen. 
Hierdoor belande ze •OOr de 26e keer ln hel zieken 
huls. 

•Dit betekende voor haar helaas het begin van het 
einde 
Ze is op 21 december 1990 In coma gestorven. 
Moeder wU blijven hele fijne herinneringen aan Je 
bewaren. 
Moge de goede God Je honderdvoudig belonen voor 
het vele goede dat Je voor ons hebt gedaan. 
W!I zullen voor ie bidden, 

Voor uw blijken van belangstelllnq en medeleven 1~ . 

dens haar ziekte en na haar overlUden betuigen wij 
onze oprechte dank. 

De Lutte, december 1990 
lossersedijk 26a 

J. A Bulter 
Kinderen en kleinkindereri 


