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Ter herinneiing aan 

HERMAN JOHAN BULT. 

Op 27 de-emb~r 1903 werd ti11 g~bo
ren; 14 september 1991 is hij overleden. 

S inds 15 Juli 1991 weduwnaar van 
Maria Aleida Johanna Weiman. 

Van een muziekstuk kun je qenieten; 
van de golving van mt!lodien; de 
kontrasten ; het opvoeren naar de cli
max, maar pas als de laatste tonen 
verk lonken zijn; het spel van de be 
weging verzonken 1s in stilte, dan pas 
staat het wer1< in al zijn schJonhe1d 
voor je geast. 
Is h'!'t zo ook met 1-iet leven van vader 
en cpa. De bekende kruiswoorden: .Het 
is volb racht" kunnen we boven zijn 
leven plaatsen. 
Twee maanden nadat hiJ samen met 
kinderen, kleinkinderen, familie, vrien
den en buren. ziJn vrouw naar haar 
laatste rustplaats begeleidde, heeft ooi< 
hij ziJn leven teruggeven in de handen 
van zijn Sch, pper. 
Een leven van ruim 87 jaar, een leven 

waarin hij door zijn beroep het aan
schijn der aarde mede vorm gaf; een 
leven van noeste, stage en stoere ar
beid. Een leven waarin hij door zijn 
muziek voor het gehoor een we ldaad 
was. Een leven voor gezin, ku1deren 
en kleink inderen , en vooral de laatste 
jaren een leven van zorg voor haar 
waarmee hij b ijna 62 jaar getrouwd 
was. Totdat het helemaal niet meer 
ging heeft hij met hu lp van familie en 
buren haar in eigen omgeving verzorgd. 
Zo kon men zien waartoe echte liefde 
en trouw in staat is. 
Na haar dood, twee maanden geleden, 
was ook z11n taak op deze wereld ten 
einde. Hij had zijn werk gedaan. Het 
was volbracht. De symfonie van zijn 
leven horen we in stilte naklinken. 
Heer God, we danken u voor al le goe. 
de gaven die we ooor hem van U kre
gen ; moge hij nu in vrede zijn, samen 
met onze moeder en oma, in het vader
huis waar ruimte is voor velen. Geef 
hen de eeuwige rust. 

Voor uw meeleven en meegaan op de 
laatste gang die vader op deza aarde 
maakt, danken wij u oprecht. 

Kinoeren en klein1<1nderen. 




