
Voor uw medeleven, betoond na het overiUden 
van mijn lieve man, onze zorgzame vader, 
groot- en overgrootvader, zeggen wij U harte
lijk dank. 

G. H. Bulthu ls-Oude lenferink 
Truus - Oerri t 
Nel 
kleinkinderen en achterkleinkind 

Hengelo (0), februari 1979 
' t Swafert 97 

t 
Ter dankbare gedachtenis aan 

JOHANNES LAMBERTUS BUL THUIS 

echtgenoot van 

GEZIENA HENDRIKA OUDE LENFERINK 

Hij werd geboren te Oldenzaal op 18 februari 
1901. Na een arbeidzaam leven overleed hiJ op 
30 januari 1979 te Hengelo. Op 2 februari d.o.v . 

hebben we hem te ruste gelegd op het 
r. k. kerkhof te Hengelo. 

Hij was een eerlijk en oprecht man: hij hield er 
noet van om zich anders voor te doen dan hiJ 
was. Hij kon fel reageren; bij een eerste ont
moeting moest Je daar wel aan wennen, maar 
als j e hem wat beter leerde kennen, wist je 
wat je aan hem had. 
Door eNering wijs geworden, zag hij de be
trekkelijkheid van veel dingen: hiJ kon er met 
een groot gevoel voor humor over praten. Of
schoon hiJ aan den lijve heeft endeNonden wat 
lijden is, klaagde hij nooit, ook niet in de laat
ste jaren van zijn leven . .,Je wordt er toch n iet 
beter van" , was hij gewoon te zeggen. 
Zijn vrouw, met wie hij ruim 53 jaar lief en l eed 
heeft gedeeld, zijn kinderen en klei nkind heb
ben de verborgen goedheid van deze mens mo
gen eNaren . En wU allen hebben aan hem een 
man verloren d ie klaar stond waar hij kon 
helpen. 
Er blijf t een pijnlijke leegte achter nu hij voor
goed van ons is heengegaan. We willen elkaar 
sterken met het voorbeeld dat hij ons heeft 
nagelaten, maar vooral met de belofte dat God 
ons mensen trouw blijft tot over de grenzen van 
de dood. 


