
Een dankbare gedachtenis aan 

ANTONIUS SERNARDUS BULTHUIS 

echtgenoot van 

Hendrika Maria Nijland 

H1j werd te Losser geboren 4 apri l 1915. 
Voorzien van het Sacrament der Zieken 
tijdens zijn verblijf in .,Stadsmaten" te En
schede, overleed hij in het Oldenzaalse 
ziekenhuis op 26 juli 1986. In de Basiliek 
van de H. Pleehelmus te Oldenzaal kwa
men we samen voor zijn Uitvaart om daar
na zijn lichaam te begeleiden naar het 
Crematorium in Usselo, op 30 juli. 

Reeds in zijn jonge jaren heeft hij de 
donkere kanten van het leven van nabij 
ervaren Dat heeft hem gesterkt om zelf 
veel voor anderen te willen betekenen. Zo 
heeft hij 25 jaar hard gewerkt in de winkel , 
die hij samen met zijn vrouw had opge
bouwd, waarbij hij veel vroeg van zichzelf, 
maar ook van anderen. 

Hij legde heel gemakkelijk kontakten; in 
de kleine kring van zijn medemensen viel 
hij op door zijn grote zorg, zijn hulpvaar
digheid, zijn eenvoud; een man van zijn 
woord, tevreden en opgeruimd. En vooral 
verstond hij de kunst ieder in zijn waarde 
te laten en te respekteren door de posi
tieve kanten naar voren te brengen. 

Die levenshouding werd gevoed door een 
sterk geloof en een trouwe band met de 
Kerk van Jezus Christus; hij luisterde naar 
het woord van God en probeerde er echt 
naar te leven. 

De laatste jaren werden getekend door 
ziekte en angst, waarover hij zo moeilijk 
met anderen kon praten. Maar hij klaagde 
niet; hij was dankbaar voor de goede zor
gen waarmee zijn vrouw hem thuis en vele 
anderen in het ziekenhuls hem omringden. 
Moge God hem gelelden naar het licht van 
de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. 

,.Reik mij uw hand en spreek uw 
reddend woord, 

Wijs mij de weg en leid mij veilig voort. 
Blijf mij nabij in vreugde en verdriet. 
Ik heb U lief o Heer, verlaat mij niet". 

Voor uw medeleven tijdens de ziekte en 
na het overlijden van mijn lieve man, onze 
goede vader en opa, willen we u bijzonder 
danken. 

Mevr. H. Bulthuis- Nijland 

Herman en Marlan 
Yvette 

Oldenzaal, juli 1986. 


