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Geboren te Hengelo (o), 2 januari 1910. 
Gesterkt door het H. Sacrament der Zie
ken overleden in het St. Josefhuis te 
Oldenzaal 14 mei 1983. We hebben haar 
lichaam te rusten gelegd bij haar man 
op het r.k. kerkhof te Weerselo 18 mei 
d.a.v. 

Moeder was een buitengewoon hartelijke 
en zorgzame vrouw, een sterke steun voor 
haar man, een lieve moeder voor haar 
kinderen en later een lieve oma voor haar 
kleinkinderen. Er straalde een zekere 
waardigheid en voornaamheid van haar 
uit; zij was een voorbeeld van een diep 
geloof, waardoor zij kracht vond de vele 
moeilijkheden en zorgen in haar leven 
met Gods hulp te overwinnen: vele jaren 
heeft zij haar man met grote zorg bijge
staan in zijn wankelende gezondheid. Zijn 
toch nog plotselinge heengaan in 1975 
was voor haar een zeer zware slag, die zij 
eigenlijk nooit helemaal te boven is ge
komen. Het plan tot een Rome-reis waar ze 
met verlangen naar uitzag werd het begin 
van haar grote moeizame reis naar God, 
langzaam maar zeker ging haar gezond-

heid acMeruit, maar met groot geloof en 
Godsvertrouwen, en met haar vertrouwen 
in doktoren en verpleging verdroeg zij 
geduldig vele pijnlijke onderzoekingen en 
behandelingen, en ze was dankbaar voor 
alles wat men voor haar deed. Zij bleef 
steeds zichzelf, gelovend, vertrouwend, 
nam zelf de moeilijke beslissing om naar 
het St. Josefhuis te gaan, en was daar 
heel dankbaar voor de zeer liefderijke 
verzorging die zij daar in haar allermoei
lijkste levensfase ondervond. Haar laatste 
verjaardag met haar kinderen, het ont
vangen van de H. Sacramenten der Zieken 
temidden van al haar dierbaren ervoer zij 
als feestelijke gebeurtenissen, die haar 
veel vreugde, troost en kracht schonken. 
Geheel overgegeven aan Gods H. Wil heeft 
zij haar leven aan God teruggeschonken, 
verlangend weer bij vader te zijn. 
Moeder, oma, wij, Uw kinderen en klein
kinderen, en allen die U dierbaar waren, 
wij danken U voor Uw prachtige voorbeeld 
en hartelijke zorg, en wij bidden dat U nu 
voor altijd mag leven in Gods heerlijkheid 
en voor ons een sterke steun zult blijven. 
Wij hopen in Uw geest verder te gaan. 

Voor Uw blijken van medeleven na het 
overlijden van onze lieve moeder en oma 
zeggen wij U hartelijk dank. 

Familie Bults 
Weerselo, mei 1983 




