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Ter dankhare herinnering aan 

Johan Maria Bulters 
echtgenoot van 

ALEIDA JOHAN~A LOKOTTE. 

Hl) werd geboren op 29 mei I 930 en is voor
zien van het H. Oliesel overleden op 12 april 
1988. Wij hebben hem te ruste gl'legd op het 

kerkhof te Rossum. Daar wacht hij op de 
verrijzenis. 

Afscheid beeft veel vragen 
Ze blijven nu voor altijd onbeantwoord 
Er is een groot verlies te dragen 
Maar onze liefde voor jou wordt nooit verstoord. 
Je ''"~ voor ons een grote vriend 
Rust zacht, Je hebt het verdiend 
Het zo plotseling overlijden van Johan Bulters 
deed de wereld even stilstaan voor zijn vrouw 
en kinderen en allen die hem kenden. 
Zondtr een woord van afscheid werd hij op
geroepen door de Heer. Het zal veel moe1te 
kosten je dit te realiseren. HIJ was een goede 
man en vader, dol op zijn kinderen en klein
kinderen. Niets was hem te veel als het om 
Zijn vrouw en kinderen ging. Alttjd stond h1j 
klaar voor anderen en nooit dacht bij aan z1ch-
2elf. Hij was gelukkig en tevreden in zijn huis 
buitenaf. Hij kon intens genieten van de paar
den en alles wat er leefde in de natuur. 

Voortdurend was hij ergens mee bezig in de 
schuur of op het land. H11 was prettig io de 
omgang met buren en vrienden. 
Naar menseliJke maatstaven gcsproken is hij te 
vroeg van ons hetngegaan. Maar zelf zei hij 
altijd: .Liever een kort en goed leven dan lang 
en slecht". Onvoorzien is dit bt) hem uitge
komen. Diep 10 ?ijn hart was zijn geloof in 
God geworteld. Voor hem was dit iets van
zelfsprekend. H11 aanvaardde alle wederwaar
digheden als komend uit Gods hand en wist 
zich er in te schikken. Dit gelovig aanvaarden 
maakte hem tot een tevreden mens. God z~l 
dan ook deze goede mens opoemen in :tiJD 
eeuwige glor ie. In het gebed :zullen we bij el 
kaar zijn totdat God ons allen weer verenigd 
in :ti)n Vaderhuis. 
Maria, Moeder van Altijddurende Bijstand, 
bid voor ons 

De familie Bulters dankt u allen hartelijk voor 

bet 1oeeleven b1) het zo plotseling overliJden 
vu1 onze dierbare man, vader en grootvader. 


