


Bezige handen, nu gevouwen en stil. 
Een leven vol ijver, zo was je wil. 

Nu heb je de rust, met lichaam en geest. 
Vaak zullen wij denken aan wat is geweest. 

In liefdevolle herinnering aan 

Hendrik Bulthuis 

• De Lutte, 18 juli 1924 
t Losser, 2 september 2012 

Hendrik Bulthuis is geboren en opgegroeid in 
De Lutte, in een gezin van 7 kinderen. Met zijn eer
ste vrouw Truus Grundel ging hij wonen op het per
ceel van zijn vader. Ze werden de gelukkige ouders 
van 6 kinderen, 3 meiden en 3 jongens. Door ziekte 
is zijn vrouw al op 37-jarige leeftijd gestorven. 

Kort na het verlies van zijn eerste vrouw hertrouw
de Hendrik met Truus Spanjer, die de zorg over 
zijn kinderen op zich nam. Samen kregen ze nog 
2 zonen. Zijn 8 kinderen zijn getrouwd en hebben 
de familie verder uitgebreid. Zo werd hij opa van 
maar liefst 18 kleinkinderen en kreeg hij 7 achter
kleinkinderen. Ze waren allen zijn trots. 

Een groot deel van zijn leven heeft hij gewerkt als 
textielarbeider bij Gelderman in Oldenzaal. Daar
naast runde hij ook nog een kleine boerderij . Door 

de jaren heen heeft hij vaak helpen bouwen en 
verbouwen bij zijn kinderen thuis. Bij zijn boerderij 
zat hij geregeld op zijn ideeënbankje, waarop hij 
tijdens zijn rustmoment nieuwe inspiratie kreeg. 
Dit resulteerde altijd in prachtige creaties, die hij 
maakte in zijn klusschuur. Een andere hobby van 
Hendrik was vissen. Een eigen visvijver was voor 
hem dan ook een droom die uitkwam. 

Vanwege zijn lichamelijke klachten en ziektes 
verhuisde hij met Truus op 83-jarige leeftijd naar 
verzorgingstehuis Sint Maartens-Stede. Daar heeft 
hij geleerd van zijn rust te genieten. Boven ieders 
verwachtingen deed hij zelfs een aantal keren met 
veel plezier aan de bingo mee. 

Ondanks een zware strijd tegen zijn ziektes, was hij 
altijd in voor een geintje. Hij was een vechter, een 
doorzetter, een man met een enorme wilskracht. 
Opgeven was geen optie, maar dit was een oneer
lijke strijd. Hopelijk heeft hij nu zijn rust gevonden. 

Voor uw belangstelling en het medeleven tijdens 
zijn ziekte en na zijn overlijden betuigen wij u onze 
oprechte dank. 

Truus Bulthuis-Spanjer 
Kinderen, klein-
en achterkleinkinderen 




