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In dankbare herinner.ns nn onz~ 
vader en opa 

Johannes Albertus Bulter 
sinds 21 december 1990 weduwnaar van 

Marla Grada groote Beverborg 
Hij werd geboren op 17 april 1916 te 0.. Lutte. Na re· 
sterkt te ZIJn m"t 't H. Sacrament der Z·eken is hij op 
29 oktnber 1995 thu s vredor ineeslap~n. Op 2 novem· 
ber 1995 h"b~n woj ziJn lic!\aam btJ ma..der te ruste 
&elerd op het parochiekerkhof vat~ de H. Pleehelmus te 
De Lutte. 

Met veel verdriet en pijn maar ook met een hart vol 
dankburhetd heb~n we op zondaravond 29 okto~r 
1995 afscheid van Pa aenomen. Pa was een vroendehjke 
man met veel eeva..l voor humor. 47 Jaar h~eft hiJ met 
M• loef "n l""d i"d""ld. Samen hebbet~ ze 'n aelln m"t 
13 ktnder"" arootrebracht. 
Pa ~schokte over e"n aroot doorzettlnasvermoeen en 
ee<1 arote werklust. Durnaast was htJ een sterke per· 
soonloJkheid . HtJ is opeearoeod op liJn ~rderi1 en e•nr 
arur met doeren om. Ook had hiJ een arote loefde voor 
alles wat met de f'atuur samen hona. Vanaf 1933 heeft 
hoJ zich met veel toewoJdone toeselead op d" uotbouw 
van de handel on land• en tuonbouwzadtn, boomkweke· 
rij•artok.,len, planten enz. Door ZIJn erote inzet en des· 
kundigheod in hoJ er in aeslugd een bloeoende zudhan· 
del op .te z~tten die in de WtJde om~evtn& rrote be· 
kendheod eenoet_., Menoae klant vond b•J hem een luiste· 
rend oor wat ho1 dtkwoJIS vertuide on een deskundig 
advies. In de loop der j01ren heeft hij vele hec1ares 1ru· 
zaad ongezaaid met de z .. oviool. Volrens zijn eiren zer· 
ge" heeft hiJ hoerboJ zeker Je afstand van De Lntte naar 
Moskou te voet af11elead. De laatste jaren heeft Pa z•ch 
op het land vooral toeeelead op de verzoraona van de 
boomkwekertJ·artokelen. de planten, moes· en bloemen· 

tuon. Onafscheodeh1k was ,.Wendy" de hond alt•od •' 
een trouwe kameraad aan Z IJl'\ ZIJde. OH~ •n het taatst.e 
uur nog bij hem aan bed os geweest . 
Z ijn gezin kwam altiJd op de eerste plaats woar w•J al
tiJd geborgenheid konden vonden. Pa renoot er van dal 
de konderen met de kleonkinderen rea~lmattg boj htm 
op bezoek kwamen. En ook de kleinkond~ren kw1me" 
graa1 b•J opa op bezoek waar ze b-Janrstelli"l en warm· 
te vonden. Pa hield ook van famol•ef~~SIJ~S etl veqaar
dagetl. Zo organoseerde hij de laatste t•ren in de zomer · 
maar>den eens per JaAr een .Opa·daa" voor de kof'derer 
en kleinkinderen om samen op e~n zondaamoddaq van 
het leven te geni~ten. Naast z•Jn humor heeft me"oaeen 
k~nr~n gemeten ~n ZIJn m001e verhalen tn arappe" 
doe dokwo,ls op beleveniS«!n oot het verleden ware'> ae
basseerd. 
Onaeveer drie maanden aeleden werd Pa onverwachu 
getroffen door een err>stiae zoek te doe in korte to1d liJn 
krachten sloopte. Grootmoedia en dapper heeft htJ de · 
ze zoekte gedragen zonder te klaaen en te mopperen. 
Overeenkomstig zi1n wens is hiJ de laatste weken thuis 
door z n eo gen kondPren verzorad. Pa WIJ hebben met 
jou en Ma samen vele f"ne jaren gehad, waarvoor WIJ 
biJZOnder dankbaar zijn. We zullen JOUw wormte en de 
zor1. JOUW humor en liefde altiJd on ons hart bloJven 
dragen. 
Onze dank willen WiJ op het feest van Allerheohge" 
graaa samenvatten in het volgende ae~d : 

"Httr guf Pa fit ttuwtgt ruJf tt1 

nttm hem op in Uw k.onillk.ri;lt'' 

Voor uw blijken van belangsteil i na en med~lever' tt)dens 
de ziekte en na het overloJden van onze vader en opa 
betuigen woj onze oprechte dank. 

De Lutte, november 1995 
Lossersedojk 26a 

Kinderen en kleinkonderen 


