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In liefdevolle herinnering 

Bertha Berendina Maria 
Bulter 

• 8 augustus 1912 t 2 september 2009 

Na de Uitvaartdienst op 7 september in 
de parochiekerk van Lonneker volgde de 
crematieplechtigheid in het crematorium te 
Enschede. 

Bertha Bulter werd geboren in het kleine Lonneker 
van ver voor de oorlog. Twee zussen en een broer 
overleden op jeugdige leeftijd, met als gevolg dat 
de drie overblijvende zusjes door hun ouders zeer 
beschermd werden opgevoed. Bertha mocht niet 
zoveel, want je kon overal ziek van worden. Als 
oudste dochter was zij voorbestemd om haar moeder 
in het huishouden te helpen. Tot de dood van haar 
moeder in 1946 heeft zij dat trouw gedaan, hoewel 
ze net als haar zussen Annie en linie graag had 
doorgeleerd om een vak uit te oefenen. Pa, die zich 
van timmerman had opgewerkt tot aannemer, 
was echter onverbiddellijk. 

Eind 1952 stierf pa, waarna Bertha, Annie en 
linie met hun broer Gerrit van huis wisselden. 
Gerrit ging met zijn jonge, snel groeiende gezin in 
het aannemershuis wonen, en de drie ongetrouwde 
zussen in de woning-met-suitedeuren aan de 
overkant. 

Op het moment van de huizenruil was ze veertig 
jaar. De moedermavo bestond nog niet. Dus bleef 
Bertha voor haar zussen zorgen en eten koken, dag 
in dag uit . Tot Annie en linie met pensioen gingen, 
waarna de rollen werden herverdeeld. 

Welke eigenschappen tekenden Bertha? Ze was 
bescheiden, arbeidzaam en vroom katholiek. 
Hoogtepunten in haar bestaan waren de vakanties 
met linie aan de Moezel, en de bedevaarten naar 
Kevelaer en Lourdes. Nog in het voorjaar van 
2009 is ze naar Lourdes geweest. Buurman Henk 
duwde haar rolstoel. Als Bertha over Lourdes sprak, 
kwam er een gloed in haar ogen. De lichtprocessie 
in Lourdes was volgens haar het mooiste wat je in 
deze wereld kon meemaken. 

Heer, geef haar de eeuwige rust, en moge Maria 
haar voorspraak zijn. 

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven. 

De familie. 




