
Blijft liefdevol 
voor elkaar 
en vergeet 
mij niet. 



t 
Een dankbare herinnering aan 

Aleida Johanna Weda 

echtgenote van 

Bernardus Bulters 

Zij werd op 29 augustus 1913 te Losser geboren. 
Op 22 juni 1993 overleed zij in het verpleeghuis 
Oldenhove, na voorzien te zijn van het Sakra
ment der Zieken . We hebben haar op 25 juni, na 
een Eucharistieviering in de St. Martinuskerk te 
Losser, naar het crematorium te Usselo bege
leid. 

Ontroerd stonden wij aan het sterfbed van een 
gelovige en edele vrouw. Zij was als een vlam, 
want ze straalde in haar lange leven veel licht en 
warmte uit naar haar man, haar kinderen , klein
en achterkleinkinderen. Zo was zij een voorbeeld 
voor ons allen . 

In ons gezin was zij het middelpunt, die vol zorg 
en aandacht en vooral ook vanuit een diep ge
loof leefde. Maria nam bij haar een bijzondere 
plaats in. 
Ook zorgde ze tot het laatst vol liefde voor haar 
broer, die in ons gezin woonde . Ze miste hem 
dan ook zeer toen hij drie jaar geleden stierf. 
Kort daarna werd moeder ernstig ziek, zodat ze 
moest verhuizen naar het verpleeghuis Oldenho
ve. Ze werd er liefdevol verzorgd, maar toch 
miste ze haar vertrouwde huis en vooral haar 
man , ·die haar trouw bleef bezoeken . 
Na een lange slopend!) ziekte moesten we dan 
afscheid nemen van het dierbaarste in ons leven, 
van deze lieve vrouw, onze dierbare moeder, 
oma en overgrootmoeder. 
Dankbaar voor al haar liefde en zorg, bevelen we 
haar nu aan bij God,' dat zij mag leven in Zijn 
Liefde, Zijn Vreugde . 
Moeder, oma, we zullen je nooit vergeten . 
Rust in vrede. 

We zijn U dankbaar voor uw blijken van medele
ven tijdens de ziekte en na het overlijden van 
mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder, groot
en overgrootmoeder. 

B. BULTERS 
Kinderen , klein- en 
achterkleinkinderen . 


