
Ter gedachtenis aan 

LINIE BULTER. 

Op 27 november 1922 werd zij geboren; 
op 17 juli 1992 is zij, 

gesterkt met de ziekenzalving, 
van ons heengegaan. 

Het levensboek van Linie is geschreven, plot
seling, in haar geliefd vakantieoord, werd de 
laatste bladzijde opgetekend. 
De huisgenoten kennen heel veel van de 
inhoud van haar levensboek. Wij weten dat 
haar werk Qeweest is administratief, in dienst
verband, ziekenhuis en bij het onderwijs. 
Wij weten ook dat vanuit haar geloof zij 
geijverd heeft voor katholieke aktie, via de 
Zonnebloem voor zieken en dat zij gaarne 
wat licht en troost gaf aan de lijdende mede
mens. Maar we weten ook dat zij veel heeft 
geleden in haar lichaam, dat zij graa~ veel 
meer had gedaan voor de medemens, indien 
haar daartoe de krachten waren gegeven. 
Dank zij Bertha en Annie kon zij samen met 
hen haar leven leiden, zonder anderen te 
belasten; zo kon zij ook in haar vertrouwde 

omgeving blijven; kon zij nog op vakantie 
gaan en kon zij de laatste zorg ontvangen 
van haar zusters, die tot het bittere einde haar 
hielpen de moeilijke overgang van tijd naar 
eeuwigheid te gaan. 
In groot geloof aan de verrezen Heer heeft zij 
haar levensboek hier afgesloten. 
Wij kennen maar een klein beetje. 
God heeft de hele inhoud gelezen en wij 
bidden dat Linie nu mag ondervinden dat 
allen die uitgeput zijn en onder lasten gebukt 
gaan, rust zullen vinden bij Hem, en moge 
Maria waarmee zij zich eng verbonden voel
de, haar verwelkomen aan de deur van het 
vaderhuis. 

Moge zij voor altijd .. 
in de vrede des Heren geborgen zI1n. 

Voor uw meeleven en meegaan op haar laat
ste gang op deze aarde danken wij U op
recht. 
Neem dit plaatje mee als herinnering aan 
haar en als teken van onze dank. 

Bertha en Annie Bulter. 


