
In dankbare herinnering aan 
Riet Bult • Jansen 

echtgenote van Hcnnan Bult 

Zij werd geboren op 15september1930 te Enschede 
en owrkcd daar vrij onverwacht op 18 augustus 
1994. Wc namen van haar afscheid in een viering in 
de Anensgedachteruskerk te Enschede op 23 augus
tus d.a v., waarna de crematie te l"sselo plaatsvond. 

Een vrouw, moeder en oma met een groot en 
meelevend hart îs van ons heengegaan. Maar juist 
de 1wai...1e van dat hart heeft haar en ons dit laatste 
jaar zoveel zorgen en angsten ge.bracht. Afgelopen 
de<:l!mbcr werd heel beangstigend duidelijk. dat 7jJ en 
ook WIJ moesten leven met de wetenschap. dat re 
"een mens van de dag" was geworden. Het viel haar 
zwaar om steeds meer uit handen te moeten geven 
en te moeten leven met toenemende beperktheden. 
Toch was ze gelukkig. dat Zè nog de verhuizing van 
baar huis aan het van Heutzplcin naar de fijne f131 
aan de Madioenstraat met baar Hennan heeft kun· 
neo meemaken. 
Ze was een bijzondere vrouw, eerlijk en rechtscha
pen en intens genietend van de liefde van de mensen 
om haar heen. Ze leefde mee met het lief en leed in 
de gezinnen van baar dochters en genoot van baar 
kleinkinderen. Zoveel het haar mogelijk was. schonk 
ze hen UJd en aandacht. 

Ric!t was een geio\1gc vrouw. die (in gü<.'de en kwade 
dagen) menig gebed nchne tot Mana en tot Gerardus 
Majella. waar ze een grote verering voor koesterde. 
Graag houwdc ZIJ een i...nng van vrienden om ZJch 
heen, uir (voor)zorg ruel alleen door het kvcn te 
hoeven gaan en open te blijven staan voor de mede
mens. Vele jaren maai...1e u deel uit van het dameskoor 
van de Ariënsgèdadu.:rusparochie en wa.s daarvan 
een gewaardeerd hd nooit op de voorgrond tredend. 
maar wel steeds uitdrukkelijk aanwezig. 
Samen met Hennan maakte ze graag lange fierstoch· 
ten door hun 1,.0 geliefde! Twentse land. Ze voelde 
7Jch gelukkig vele 7.orncrs en weekenden te i...-unnen 
doorbrengen în de natuur rondom hun tweede huisje 
m Beuningen. Maar ook dat viel h3àt de la.uste tijd 
moc1liJk vanwege de angst die haar beheerste. Zelfs 
twee dagen voordat ze van ons weggleed. heeft u 
nog genoten op haar "Sparta-metje" van een prach
tige tocht naar plekken die ze liefkoosde: de: 
Haarmühle. het Buurserzand en bet Haaks
oorgerveen. 
In vele opzichten rullen we haar aanwe1jgbeid 
missen, maar we geloven dat ze met ons mee blijft 
leven in ons doen en denken. 
We spreken biddend uit, dat de Heer van het Leven 
haar bij Zich opneemt in Zijn vrede en rust. 

Wij danken u oprecht \'Oor uw meeleven in deze 
moeilijke dagen betoond. 

H.J. Bult, kinderen en kleinkinderen. 


