
In onze ~;ebeden denken wij graag aan 

Hendrikus ~rardus Bults 
weduwnaar van 

CATHARI:-.-A WILHEL.\1L"'A t.;UE:'-IHUIS 

Hij werd ~eboren m Hellendoom 23 juni 1895. 
Op 12 april 1921 trad hij in zijn geboorteplaats 
in het huwelijk en uit dit huwelijk werden 9 
J.. inderen ~:eboren. Sinds bet overlijden van 
moeder op 4 oktober 1971 was hij weduwnaar. 
Hij gaf zijn leven terug aan de Schepper op de 
Ie Paasdall. 26 maart 1978. Zijn lichaam werd 
naar de laatste rustplaats gedragen op het 
kerkhof van de parochie op 30 maart 197d, 

waar het wacht op de Verrijzenis. 

Meer dan zesti& jaar was bij de organist van 
onz.e parochie. Hoeveel fees(en beeft bij luister 
bijgezet? Hoeveel huwelijksparen en jubilea 
heeft hij de feestelijke klanken van het orgel 
meegegeven'? Hoeveel rouwende families heeft 
hij begeleid'/ HiJ was bijna familie geworden 
van iedereen in Hellendoorn. En in alle vrien
delijkheid, zonder ophef, zonder ooit op de 
voorgrond te willen staan, want zijn devies 
was: Zing om te stichten, niet om te schitte
ren!" 
In de winter van 1977-1978 werd bij ziek: De 
nare, slopende ziekte begon zijn gezondheid af 

te breken. En hij wist het. Hij was er ook niet 
bang voor. Want zijn kracht was God, zijn 
Heer en Meester, die hij zo trouw wilde dienen. 
Zo ging bij heen 0p Pasen, toen heel de 
Christenwereld de Verrijurus vierde. Hij ging, 
zoals hij altijd was gewees(, vroom, stil en 
rustig, vredig en zeker van zijn einddoel: het 
eeuwig Vaderhui>, waar hij eeuwia mee kan 
zingen en spelen met alle vrienden van God. 
En in ons hart blijft de herinnering aan deze 
fijne man ... vader ... opa. 

Heer geef hem de eeuwige rust 
en het eeuwige licht verlichte hem; 
dat hij moge rusten in vrede. Amen. 

DANKBETUIGING 

Voor uw medele•m tiJdens ~1./n :.t~kte en uw 
bliJken ran deelneming na het Ol'erl/jden van 
onze lie•·e mder m opa zegge~~ wiJ u hartelijk 
dank. 

Familie BULTS 

Hellendoorn, maart 1978 


