
,,De landbouw was mijn lust. 
De vriendschap was mijn leven. 
Al wat ik had, al wat ik was. 
Was mij door God gegeven." 



t 
In dankbaarheid gedenken wij 

Franciscus Gerhardus 
Bouhuis 

echtgenoot van 
Anna Gezina Kristen 

Vader werd geboren te Nutter op 10 november 
1912. Op 21 september 1954 trad hij in 't 
huwelijk. Met zijn vrouw betrok hij de ouder
lijke boerderij "Hazelbekke", waarbij hij zi~h 
met hart en ziel heeft ingezet voor het welz1Jn 
van zijn gezin. Met heel zijn persoon was hij 
verknocht aan 't werk op de boerderij, van de 
vroege morgen tot de late avond. Het werk 
was zijn hobby zijn lust en zijn leven. Het liefst 
was hij thuis, in eigen huis, met zijn gezin._Hij 
was 'n man met 'n sterk verantwoordel1Jk
heidsgevoel. 

In zijn vele harde werken, tot het laatste toe, 
toonde hij zijn zorg, voor zijn vrouw en kin
deren. In de lieve kleinkinderen vond hij vreug
de. 
Voor hen was het 'n voldoening, toen zoon 
Gerard met Ine trouwde. De opvolging in '.t 
ouderlijk huis was hiermee verzekerd. 
Vader was 'n eenvoudig en bescheiden man. 

Hij zocht zijn kracht niet in 'n overvloed van 
woorden. 
Ofschoon schijnbaar nog goed gezond, ging 
hij, op weg naar het werk, plotseling van ons 
heen, op maandag 17 juni 1991, iedereen 
verbaasd, vertwijfeld achterlatend. 

Vader ontving nog het Sacrament van 't H. 
Oliesel. Op vrijdag 21 juni d.o.v. hebben wij 
tijdens de eucharistieviering afscheid geno
men van vader en hem te rusten gelegd op 't 
parochiekerkhof te Vasse. 

Bidden wij tot de Heer, voor vader, die getrouw 
is geweest tot de dood, dat de vreugd e_n de 
vrede van 't eeuwige Licht hem mag bl11ven 
vergezellen. 

Voor uw belangstelling en deelneming na het 
plotselinge overlijden van mijn lieve man, 
onze zorgzame vader en opa, zeggen w11 U 
onze oprechte dank. 

A.G. Bouhuis - Kristen 
Kinderen en kleinkinderen 

Nutter, juni 1991 
Vasserweg 32 


