
Wil in dankbaarheid gedenken 

Johan Hendrik Bult 
Geboren te Lonneker op 16 juli 1909. 
Sinds 15 maart 1978 weduwnaar van 

Aleida Johanna Hendrika Besselink 
Vol geloof in een eeuwig leven 

overleden te Enschede op 14 juli 1999. 
Met een plechtige Eucharistieviering in de Kapel 

van het Ariënstehuis hebben wij op 19 juli 
afscheid van hem genomen. 

We zijn verslagen door het tóch nog vrij plotselinge 
overlijden van onze goede vader en lieve opa. 
Toen alles gereed was om op feestelijke wijze zijn 
90e verjaardag te gaan vieren, heeft God hem 
opgeroepen voor het hemels bruiloftsfeest. 
Met hart en ziel heeft hij zich ingezet voor z1Jn 
gezin, altijd bereid om iedereen te helpen. 
Na aanvankelijk timmerman te zijn geweest, kwam 
hij in 1953 op café "De Valk". Door zijn innemende 
persoonlijkheid en door het vertrouwen dat hij 
genoot bij iedereen die hem leerde kennen, was hij 
bekend en bemind bij talloos velen. 
Een vertrouwenspersoon ook voor hen, die een 
beroep op hem deden. Hij was een groot liefhebber 
van de biljartsport en beoefende dat ook zeer 
graag. Ook de revue had zijn grote interesse. 
Zeer gelukkig was hij met moeder, zijn trouwe toe
verlaat en steun. Het was een teleurstelling, dat zij 
kort na zijn pensionering ziek werd. 

Drie jaar heeft hij al het mogelijke gedaan om voor 
haar het leven zo aangenaam mogelijk te maken. 
Zijn bedevaart met haar naar Lourdes was voor 
hem een openbaring. Vanaf dat moment ging Maria 
een belangrijke plaats innemen in zijn godsdienstig 
leven. 
Moeilijke jaren van eenzaamheid braken aan toen 
moeder stierf. Totdat hiJ Mien Olde Scheper ont
moette, met wie hij nog vele mooie jaren heeft 
gehad. 
Toen zijn krachten afnamen vestigde hij zich in 
't Ariënstehuis, een bewuste keuze omdat daar een 
Kapel was. Want de kerk betekende alles voor hem. 
Zijn levenlang zeer trouw in het meevieren van de 
Eucharistie, vond hij, door zijn geloof, ook kracht en 
troost in zijn persoonlijk gebedsleven. Met anderen 
samen ontving hij ook de ziekenzalving. Zo voelde 
h11 zich heel gelukkig in 't Anènstehuis en bleef hij 
zoals hij altijd was geweest: attent en hartelijk voor 
iedereen. En dankbaar vooral, met het minst voor 
ons, zijn kinderen en kleinkinderen, die hem zeer 
na aan het hart lagen. 
Onze fijne vader en opa heeft volop genoten van de 
vete kleine vreugden van het leven. 
Dankzij zijn rotsvast geloof vertrouwen wij mét 
hem, dat God nu zijn vreugde volkomen zal maken 
in de hemel 

Uit dankbaarheid voor uw medeleven en ter 
gedachtenis aan hem. 

Kinderen, kleinkinderen en achterkleir.kind 




