


Ter herinnering aan 

Gre 
Margaretha Catharina Bult - Spin 

Hengelo, 9 augustus 1935 
Lonneker, 16 december 2006 

Als jongste van zes kinderen was Gre het 
lievelingetje van haar vader. Dat hij stierf toen 
Gre pas 14 was heeft er mede voor gezorgd dat 
beide ouders ext ra belangrijk voor haar waren. 
En dat ze het gezin, en haar (schoon-)familie op 
allerlei manier en op de eerste plaats zette. 
Bijna 43 jaar was Gre getrouwd met Jan. In 
de begin jaren best ond dit natuurl ij k vooral uit 
zorg voor haar drie kinderen. Toen de kinderen 
het huis uit gingen bleef Gre betrokken en 
geînteresseerd in haar kinderen en hun partners. 
Ze heeft hun keuzes altijd gerespecteerd en 
hen daarin gest eund. 
Gre en Jan, een hecht team, met veel 
gezamenlijke passies en hobby's. Samen in de 
tuin werken; die ene plant op een zonniger plekje 
zetten, zorgvuldig snoeien en verzorgen. En daar 
samen erg van genieten. Fietsen, in de regio, 
maar ook op andere plekken in Europa. Maar 
de grootste passie waren haar kleinkinderen, 

waar ze alles voor over had en erg trots op was. 
Gr e genoot het meest, wanneer ze met Jan en 
kinder en, samen onder de kas tanjeboom zat, t e 
geniet en van de spelende kleinkinderen. Ze had 
zo graag haar zesde kleinkind nog gezien. 
Tijdens haar korte ziekbed zijn veel mensen 
langsgekomen. Om afscheid t e nemen en om Gr e 
te bedanken. Want haar zorg ging veel verder 
dan alleen haar eigen gezin. Voor haar moeder 
en schoonouders st ond ze altijd klaar . Maar 
ook voor haar zussen, broers, schoonzussen en 
zwagers deed ze wat ze kon. Binnen haar eigen 
familie was ze een spin in het web. 
Geloof en ker k speelden een belangr ij ke rol in 
Gre's leven. Jarenlang heeft ze zich ingezet 
voor het KVG, was ze actief in de kerk en vooral 
voor Melania. Het Sacrament der Zieken heeft 
haar zichtbaar gest eund. 
Gre was ons middelpunt, we zullen haar 
missen als we straks zonder haar onder de 
kastanjeboom zitten. Gelukkig hebben we veel 
goede her inner ingen om samen t e delen. 

Lonneker, 19 december 2006 
Jan Bult; Marijke en Toine, Niek, J elle; Renat e 
en Onno, Daan, Maartje; Her bert en Mir jam, 
Isabelle, \ . 


