
Ter herinnering aan 

BROEDER 

ALBERTUS PAULUS BULTER s.c.J. 

Broeder Paulus werd geboren te Denekamp op 9 
september 1902. Op 19 maart 1923 legde hij te 
Asten zijn Eerste Professie af in de Congregatie 
van de Priesters van het H. Hart. 
Hij stierf te Asten op 27 juni 1986. 

Broeder Paulus is 63 jaar lang lid geweest van de 
Congregatie van de Priesters van het H. Hart. Van 
die 63 jaar is hij, als tuinman, 5 jaar werkzaam ge
weest in Bergen op Zoom en 5 jaar in Nijmegen. 
Op 31 augustus 1933 vertrok hij naar Maastricht, 
waar h ij zou blijven tot 21 januari 1985. Al die jaren 
heeft hij ook daarvoor de tuin en de serre gezorgd. 
Het was zijn grootste voldoening dat hij met zijn 
eigen gekweekte bloemen de Koepelkerk kon ver
sieren. Later, toen hij de familie Kuipers in De Kwa
kel had leren kennen, maakte hij dankbaar gebruik 
van hun aanbod om met hun bloemen, de kerk een 
nog mooiere versiering te bezorgen. 
Broeder Paulus hield van het leven, van bloemen 
en planten en vogels. Maar meer nog voelde hij 
zich betrokken bij mensen, en heel in het b ijzon
der bij de jeugd. Jarenlang heeft hij zich ingezet 
voor de jongens van het patronaat te Maastricht. 
Hij was een harde werker. De zaal van het paro
chiehuis werd veelvuldig gebruikt voor feesten. 

En het was broeder Paulus weer, die met de hulp 
van vrijwilligers, het Horeca-bedrijf verzorgde. Het 
heeft hem veel korte nachten bezorgd. 
De gezondheid van broeder Paulus is nooit erg 
goed geweest. Toen in december 1985 duidel ijk 
werd, dat hij extra verzorging nodig had, heeft hij 
er in toegestemd naar ons Klooster Bejaardenoord 
in Asten te verhuizen. Het afscheid van Maastricht 
is hem heel erg zwaar gevallen. Hij was er diep ge
worteld en hij had er veel vrienden gekregen. 
Toch is h ij zich in Asten geleidelijk aan thuis gaan 
voelen, dank zij de goede en vriendelijke verzor
ging; dank zij ook zijn medebroeders, die hem 
over zijn heimwee naar Maastricht heen hebben 
geholpen. 
Zijn familie lag hem na aan het hart en hij had bij
zonder veel op met zijn zus. 
Broeder Paulus was niet bang voor de dood. Hij 
was ervan overtuigd, dat hij een welbesteed leven 
had gehad. Maar meer nog vertrouwde hij erop, 
dat God in Zijn liefde hem bij Zich op zou nemen in 
Zijn Heerlijkheid. 
In dat vertrouwen is hij gestorven. 
Moge broeder Paulus nu leven in die goddelijke 
Heerlijkheid. 

Hartelijk dank voor uw medeleven en gebed. 




