
Pa stuurde zijn duiven altijd 
in de lucht. 

Nu riep God hem zelf voor 
zijn laatste vlucht. 

Pa, dit tekende je leven 
dat God je heeft gegeven! 

Een dankbare en blijvende herinnering aan 

Sernardus Bulters, 

die op 3 oktober 1911 in Losser geboren 
werd. Hij was 60 1aar gehuwd met Aleida 

Johanna Weda, die op 22 juni 1993 
overleed. Op 12 november 1998 overleed 
hij in het Verpleegcentrum Twente-Oost in 

Losser. We hebben hem op 
16 november, na een Uitvaartviering in de 

St. Mart1nuskerk, naar het 
crematorium te Usselo begeleid. 

Nu we afscheid moeten nemen van pa, van 
opa en opi, doen we dat met veel verdriet, 
maar vooral ook met veel dankbare herinne
ringen. Hij was een man, die met zijn blij
moedige humor en zijn zorgzame karakter 
goed was voor iedereen. En daarom werd hiJ 
ook door iedereen met veel liefde omgeven. 

Samen met moeder droeg hij zorg voor zijn 
kinderen. En hij was gek met zijn klein- en 
achterkleinkinderen. Tot zijn pensioen heeft 
hij in de textiel gewerkt bij Schuttersveld. In 
zijn vrije tijd was hij jarenlang muzikant bij 
Excelsior en daarnaast hield hij veel van zijn 
duiven. Toen moeder ziek werd deed hem 
dat veel verdriet en na haar dood bleef hij 
haar dagelijks gedenken, want hij miste haar 
zo. Samen met Bennie woonde hij de laatste 
jaren aan de Scholtinkstraat Aan zijn huis 
gekluisterd wist hij zich omringd door zijn 
familie, door de buren en zeker ook de 
maandelijkse communie thuis gaf hem veel 
kracht. Hij was dankbaar voor alle zorg en 
aandacht. 
Als een diepgelovig man heeft hij geleefd en 
zo bidden we dat hij nu leven mag, samen 
met moeder, bij God, in Zijn Liefde en Zijn 
Vrede. 
Pa, opa, opi, bedankt voor alles wat je voor 
ons deed. Rust nu in de vrede van God! 

We zijn u dankbaar voor uw blijken van 
medeleven, betoond tijdens de ziekte en na 
het overlijden van onze zorgzame vader, 
groot- en overgrootvader. 

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen 


