


Ter dankbare nagedachtenis aan 
HERMINA GEZINA KOPERS 

weduwe -van 
GERARDUS BERNARDUS BUL TER 

Zij werd geboren te Lattrop 18 maart 1906 
en is in de vrede van Christus overleden 
te Oldenzaal 30 december 1978. Zij werd 
begraven op het r.k. kerkhof te Denekamp 

3 januari 1979 

Aan deze moeder en oma denken wij te
rug met dankbaarheid, nu God de Heer van 
leven en dood haar tot zich geroepen heeft. 
Haar taak op deze wereld is volbracht. Zij 
mocht terugzien op een welbesteed leven. 
in dienst van haar gezin waarvoor zij alleen 
kwam te staan door de vroege dood van 
haar man. Zij heeft altijd hard moeten wer
ken. maar ze deed het graag voor haar kin
deren en de mensen om haar heen. De 
vruchten van haar zorg heeft ze mogen zien 
in haar dierbaren, van wie ze veel wederlief
de mocht ontvangen tot de laatste dag van 
haar leven. Ook heeft zij zorgen en tegen
slagen gekend, maar deze wist zij te aan
vaarden met een groot geloof en oprechte 
naastenliefde. In eenvoud en zorgende lief
de heeft zij God en de mensen gediend. 
als een echte moeder in alle bescheiden
heid, zich opofferend voor anderen. Ze leef
de in de zekerheid van haar christelijk ge
loof, ze wist te bidden en in alle rusr wist 
ze haar werkzame leven in Gods handen 

te leggen om nu voor eeuwig te rusten 
in Gods heerlijkheid. 

Mijne dierbaren. ik ben bl!i dat ik zoveel 
voor u heb mogen doen en een voorbeeld 
van biddt>n en werken heb mogen geven. 
Ik dank u allen voor de goede zorgen voor 
mjj, vooral dank ik mijn kinderen en allen 
die mij lief waren. 

Door geloof en liefde blijven we met el 
kaar verbonden. Weest goed voor elkaar en 
bewaart mij in uw gebed en herinnering. 

Heer, geef haar de eeuwige rust. 

Voor uw deelneming. ondervonden tijdens 
de ziekte en na het overlijden van onze 
beminde moeder, behuwdmoeder en oma 
betuigen wij u onze hartelijke dank. 

Familie Bulter 
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