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" Een zaaie°r ging het land op om te zaaien . .. 

Het leverde vrucht op: honderdvoudig, zestigvoudig, 
of dertigvoudig . . . 

( Matteüs 13:3 en 8 ) 

Dit is een dankbare herinnering aan 

Bennie Bulters 
( Antonius Bernardus ) 

Sinds 1986 echtgenoot van 

Hermien Wilbrink 
Bennie werd geboren te Losser/Overdinke_l op 10 janu
ari 1955. Hij ontving zondag 2 JUrn op eigen verzoek 
thuis temidden van zijn gezin het Sacrament van de 
Ziekenzalving. Het was zijn en ons pijnlijke maar _mooie 
afscheid. Op 5 juni is hij in alle rust overleden. W1J. heb
ben hem na een plechtige gezongen Euchanst1ev1ering 
op 1 O juni 2002 te ruste gelegd op de begraafplaats 
naast de Gerardus Majellakerk. 

Bennie kwam uit een gezin van zeven, verhuisde op 4-
jarige leeftijd met z'n ouders van d_e Zoeke m1ar de 
Glanestraat 8. Als echt buitenmensJe bracht h1J t_oen 
reeds z'n grote liefde voor de natuur mee. Toen h1J 20 
was nam hij de boerderij over. Hij was begaafd met een 
scherp verstand en goed inzicht, maar zei vaak: "Ik zoek 
het leven niet in de pen". Het boerenvak ging hem boven 
alles. Hij had de MAS (Middelbaar Agrarische School) 

niet eens afgemaakt, toch slaagde hij 100% als agrariër. 
Samen met mama bouwde hij 'n prachtig modern bedrijf 
op. Samen genoten ze van de dieren, de natuur, het 
werk, maar vooral van hun gezin. Ze brachten hun liefde 
over op hun kinderen, want 't gezin stond ver bovenaan. 
Bennie hield zielsveel van 'thuis' , van alles samen doen, 
nooit alleen, altijd in overleg, van spelletjes, gezelligheid, 
uitstapjes overal naar toe. . . 
Een jaar geleden, precies op de 15de trouwdag, 13 Juni 
2001 , kreeg hij het droeve nieuws te _horen van de onge
neeslijkheid van z'n ziekte. Daarna ging het steeds meer 
bergafwaarts. Chemokuren, bestralin~_en, ziekenhuis, 't 
mocht niet baten. Het Is een heel p1Jnl1Jk maar ook kost
baar jaar geweest voor ons allen. 
Aanvankelijk met onzekerheid, steeds zwevend tussen 
hoop en vrees, daarna met pijn en onmacht, kwamen 
we samen tot zeer pijnlijke beslissingen. Eerst met melk
vee, het jongvee en de mestkuikens" toen de rest van de 
boerderiJ, en ten slotte papa zelf uit handen te moeten 
geven, het deed onbeschrijflijk veel pijn . Papa zelf heeft 
't met veel tranen, maar in diep geloof kunnen aanvaar
den en daarom kunnen wij dat ook. 

Allerliefste papa, we danken je voor alles, je warme lief
de en zorg voor ons, de vele momenten_ van ont~pannen 
samenzijn, je raadgevingen, Je gezellige nabijheid, Je 
humor, de vele gezellige _ uitstapjes, je va~kund1g tech
nisch doen en laten m hws en op het bednJf, Je moedige 
kracht in geloof tijdens je ziekte en de w«ze besluite_n 
voordat je definitief van ons heenging. Nooit zulle~. we Je 
vergeten en vooral ook Je laatste woorden met:,, Wees 
goed en lief voor mama en tot ziens m de hemel ! Papa, 
rust in vrede bij God. 

Voor uw medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van 
papa zeggen wij u hartelijk dank. 

Hermien en de kinderen , Annemarie, Rob en Marloes. 


