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In dankbare herinnering aan 

GERRIT BULTER 

echtgenoot van 

IDA FOPPE 

Hij werd geboren op 4 mei 1935 te Denekamp 
en overleed plotseling op maandag 8 januari 
1996 te Denekamp. We hebben hem op 12 ja
nuari voor het laatst in ons midden gehad tijdens 
de viering van de H. Eucharistie in de St. Nico
laaskerk te Denekamp en daarna zijn lichaam 
te ruste gelegd op het r.k. kerkhof aldaar. 

Gerrit Bulter zal in onze herinnering blijven voort· 
leven als een hard werkende man, d1e voor ie
dereen klaarstond en voor wie niets te gek was. 
Ruim 32 jaar heeft hij lief en leed met ZIJn vrouw 
lda mogen delen. Trots was hij op zijn drie doch· 
ters voor wie hij alles over had. 
yverken was zijn grootste hobby. Voordat hij vier 
Jaar geleden moest stoppen met werken, heeft 
hij' biJna veertien jaar lang op camping "De Pa· 
pi Ion" met hart en zieT gewerkt. Daarnaast 
kluste hij graag 's avonds biJ vrienden en beken
den, waarbij net hem niet alleen om het werk 

ging, maar meer nog om de gezelligheid na het 
!(lussen. 
Oe dood van zijn tweelingbroer Bennie en later 
van zijn broer Jan hebben hem veel pijn en ver
driet gedaan. Een hartinfarct vier jaar geleden 
heeft hem veranderd. In de eerste tijd na het in· 
farct heeft hij het moeilijk gehad. De laatste ja
ren echter leerde hij steeds meer van het leven 
te genieten. Hij was graag thuis bij zijn vrouw 
en kinderen . OOk ging hij er graag met de fiets 
op uit. Hij genoot van zijn VIJf maanden oude 
kleinzoon Daniel en verheuQde zich op de komst 
van zij'n tweede kleinkind. HTj was een trotse opa. 
Zijn p otselinge dood is voor Gerrit zelf mooi ge
weest. Voor ons echter die achter blijven is het 
moeilijk te begrijpen. Te vroeg hebben we af· 
scheid van hem moeten nemen. We hadden 
hem nog zo graag een tijdje in ons midden ge
had, maar het heeft niet zo mogen zijn. We ge· 
loven echter dat hij bij God thuis is gekomen en 
dat hij nu na een leven, waarin het kruis niet aan 
hem voorbij is gegaan, bij Hem mag rusten in 
vrede. 
Papa, bedankt voor alles wat je ons gegeven 
hebt. Je was een lieve man en een hele fijne va· 
der. We zullen je erg missen! Rust in vrede! 

Wij danken u allen hartelijk voor uw meeleven 
en gebed na het overlijden van mijn lieve man, 
onze vader en opa. 

IDA BULTER·FOPPE 
Petra en Christian 
Anke, Erik en Daniel 
Rita en Hennie 


