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Hendrikus Robertus Bult 

smds 2 augustus 1999 weduwnaar van 
Agnes Gezina Maria Hesselink 

• Lonneker. 
6Juni 1923 

t Losser. 
8 juni 2001 

Op 6 juni 1923 werd pa geboren te Lonneker op 
"De Bosgoarn" aan de OldenzaalsestraaL Bijna 
zijn hele leven heeft hij daar gewoond op deze 
door hem zo geliefde geboortegrond 

Na zijn huwelijk in 1950 te Oldenzaal, woonde hij 
samen met ma eerst een aantal jaren in een zo
merhuisje achter de boerderiJ waarna ze in 1955 
verhuisden naar de nieuwe woning welke was 
gebouwd op de plek van de voormalige boerdenj 

In de loop van de jaren werden hier hun 10 kin
deren geboren waarvan er 3 tot groot verdriet 
veel te vroeg zijn overleden 

Als mkoper biJ Vroom & Dreesman was hij vaak 
van huis en er bleef dan maar weinig tijd over 
voor zijn hobby, het klussen en timmeren in zijn 

schuurtje. Daarnaast kon hiJ ook urenlang genie
ten van klassieke muziek op de door hem zelf 
gebouwde radio. 

Vele jaren is hij lid geweest van de toneelvereni
ging "De Kameleon• waarin hij met heel veel ple
zier zijn rol als "Graads" speelde 
TerwiJl hij zich de vut toch zo anders had voorge
steld werd hij in 1987 en in de daarop volgende 
jaren meerdere keren getroffen door een beroer
te waardoor hij steeds meer beperkt werd in het 
doen van allerlei d1ngen. 
HiJ moest zoals hiJ dat zelf ze1 •steeds meer mie
veren." 

Het deed hem dan ook veel pijn dat ze, toen ma 
ook ziek werd, in april 1999 moesten verhuizen 
naar het Zorgcentrum te Losser. Na het overl iJ
den van ma in augustus 1999 hep zijn gezond
heidstoestand steeds verder achteruit. 
Op vrijdag 8 juni IS hij in alle rust gestorven. 

Wij wi llen het verplegend personeel van 
St Maartensstede bedanken voor hun zorg en 
verpleging van pa gedurende de afgelopen 
penode. 

Voor uw meeleven na het overlijden van onze 
vader en opa en het meegaan op zijn laatste 
gang danken wij u. 

Kinderen en kleinkinderen. 


