
Dankbaar houden we in gedachtenis 

Hendrik Bulthuis 

sinds 19 mei 1946 gehuwd met 
Bertha Wenink 

Hij werd geboren in Zuid-Berghuizen, ge
meente Losser, op 19 januari 1906. 
Op 16 februari 1995 overleed hij in het zie
kenhuis te Oldenzaal na het H. Oliesel ont
vangen te hebben. 
We hebben hem op 21 februari na de Eucha
ristieviering ten Uitvaart in de Mariakerk be
geleid naar het kerkhof aan de Hengelose
straat te Oldenzaal. 

Nu wij afscheid moeten nemen van mijn lieve 
man, onze vader en opa, willen wij hem dank
baar in herinnering houden, zoals hij geleefd 
heeft. 
Vader was altijd betrokken bij zijn familie; in 
zijn jonge jaren zorgde hij voor zijn moeder, 
want zo zei hij altijd: ze bleef achter met 9 
kinderen en een afgebrand huis. In de oor
log werd hij in Duitsland te werk gesteld, 
waarover hij nog vaak verhaalde. 
Na de oorlog trouwde hij op 40-jarige leef-

tijd met "zijn ma•, met w1e hij zeer gelukkig 
was, tot aan zijn dood. Dat hun nog 5 kinde
ren werden geschonken, was iets, waar hij 
zeer trots op was; vol zorg heeft hij altijd hard 
voor hen gewerkt. Vroeger werkte hij op 't 
Stoemke in Lonneker, daarnaast had hij nog 
een kleine boerderij. Toen hij op 56-jarige 
leeftijd was afgekeurd, werd de tuin, vooral 
het verbouwen van allene soorten groente, 
zijn grote hobby. 
In 1990 moest hij om gezondheidsredenen 
zijn ouderlijk huis verlaten en naar "de Molen
kamp• verhuizen. 
Dit heeft hij in berusting aanvaard. In huize 
"de Molenkamp• werd hij liefdevol verzorgd. 
Wij gunnen hem nu de rust en vrede bij God, 
aan wie hij in sterk geloof altijd zo'n grote 
plaats in zijn leven had gegeven. 
Lieve man, vader en opa, bedankt voor al
les. 

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven, 
betoond na het overlijden van mijn lieve man, 
onze zorgzame vader en opa. 

B. Bulthuis-Wenink 
Kinderen en kleinkinderen 


