
In on1c dierbare hcrinn!'rin~t 
blijft ,-oortlc,·cn 

Johannes Lambertus Bulthuis 
echt~enoot va.n 

All!'~tonda Antonettv Dolphijn 

ridder in de Orde van Sint Silvester 

bcll;ifti~~;d met de eremedaille in goud, 
\erbondcn aan de orde 

van Oranje-:;\a"au. 

Hrj w!'l d ~teboren 6 mei 1903 te Hengelo 
0 .. :;\.1 een ziekbed ,-an eni~tc maanden 

overleed hij. gesterkt door het Sacrament 
\"illl d<> Zieken, ~eheel ov!'rii;!'S~;even aan 
God~ 11. Wil. op 23 oktoh('r 1972 te Goor. 
Zijn aard~ lichaam IeRden ''c te rusten 
op het R. K. Kerkhof te Goor 26 oktober 
d.o.v. 

De maat. die hem werd toct:tcmetcn was 
69 jaar. IIien·an leefde hij 43 jaren ge
lukkig met zijn zor!{Zamc nou" en samen 
leefden .te gelukkig met hun kinderen en 
kleinkind!'ren. Toen alle:. door .lijn ziekte 
,·an hern af, iel. wilde hij all('cn rijn met 
7ijn lieve wouw en kinderen. Het gezin, 
het wclûjn \'an .,moeder" 1'11 zijn kin
deren, dat was hem het allerclicrbaarste. 
Toch bleef zijn belan~tstellin.(( niet be
perkt tot zijn gezin; zijn vreh-uldige ta
lct1ten en gaven stelde hij ook in dienst 
,·an de gemeenschap. Zo was hij 27 jaren 

lang actief lid n1n het kerk- en school
be:.tuur en ah secretaris , ·en'Ulde hij met 
~~;rote accuratcs<e en tot"wijdin~ zijn taak. 
I ~recht werd hij \ 'OOI zijn grote ver· 

diensten onderscheidt>n met de ridderord~ 
'an St. Siln->tcr. 
Ook ,·oor het Wit-Grle Kruis heeft hij 
1ieh in~ezet; verdr1 was hij raadsman 
voor velen. 
~~u is zijn taak ,-olbrarht. Hij heeft 1ijn 
talenten ~~:ocd b~stt>ed t>n was een gO<!de 
rn trouwe dienaar 'an de Heer. 
\\at hij 'oor on' hctekend heeft, dat kon 
hij opbrengl'n door 7ijn ~erlijkc en op
rechte Je,·enshoudinf,( en door zijn v;eloof 
in de Heer. 
.. De rechtvaardil':f' I re ft uit het geloof''. 
Hij leefde niet ,·ooi zich~elf maar voo1 
anderen, bijwndcr voor zijn goede \Touw 
en dierbare kinderen. 

~Io:(e hij nu nmen in de vrede 
, ·an Chri5tus. 

Dankb e tui({ing 

IIicrbii betuigen "ij on.tc hartelijke dank 
voor uw blijk , ·an mt>delevt>n na het 
overlijden van mijn innig ~eliefdc man 
en onze :cor~zame vader en opa. 

Uit aller naam: 
A. A. Bulthuis - Dolphijn 


