
Wilt in uw gebeden blijven gedenken 

Louisa Arke 
Z11 werd geboren op 21 april 1909 te 
Glane. Haar kerkelijk huwelijk sloot z1j 
te Losser 5 juni 1929 met 

Petrus Johannes Bouwma. 
Volgens haar wens ontving ZIJ de zie· 
kensakramenten en zei: .,Ik kan niet 
meer". Toch regelde ziJ nog van alles 
vanaf haar ~iekb~~ en op 13 augus
tus 1984 suerf ZIJ volkomen rustig in 
.,Ziekenzorg" te Enschede. 
Op het kerkhof van de Maria Geboorte. 
parochie te Losser werd ziJ begraven 
op 16 augustus 1984, in het graf bij 
haar man, die reeds stierf op 10 okto· 
ber 1971. 

Als moeder heeft deze vrouw steeds 
geprobeerd om voor haar man, twee 
dochters en vier zonen een huiseliJk 
centrum te zijn. Trouwens, iedereen 
was van harte welkom bij haar en werd 
gastvriJ ontvangen . 
Nadat haar man onverwachts was ge· 
sterven, voelde zij zeer sterk wat voor 
steun en toeverlaat ZIJ nu miste. Een 
zekere onrust ·1iel te bespeuren. Alles 
werd veel moeilijker. 
Voor haar kinderen stond zij altijd klaar. 

Zij wilde graag het middelpunt ZiJn. Z1j 
vond het vanzelfsprekend dat zij de 
leiding nam, haar 12 klemkinderen von . 
oen haar lief en de 2 achterkleinkin
deren .. zullen zich !a ter nog verheugen, 
dat ZIJ deze "oma gezien en gekend 
hebben. 
Lies had ook haar eigen manier van 
geloven. Bloemen van geluk moet je 
zelf planten ! Leven met anderen is 
leven met hen, met wie je alles moet 
delen. ~.e moet ze aanvaarden. Je mag 
geen PIJn doen. Je moet ze liefheb 
~en. . . . Heer, Lies wilde U navolgen 
1n lief en leed Nu wil ze graag met 
haar man bij U zijn, voor altijd. 

Voor uw blijken van belangstelling en 
medeleven, betoond na het overlijden 
van onze zorgzame moeder, schoon
moeder, groot- en overgrootmoeder be · 
tuigen wij u onze oprechte dank. 

Kinderen, behuwd · klein
en achterkleinkinderen. 


