
Veel heb je ons gegwen, tJttl heb je voor ons beu/eend, 
plotseling 11it ons lttJm tJtrdrtfltn, blijf je in onu harem 

leven. 

Dankbare herinnering aan 

Geertruida Martina Bouwhuis 
echtgenote van 

Christiaan Gelen 

• Hengelo, 11 november 1912 t Hengelo 21 juli 1997 
Op 24 juli hebben wij afscheid van haar genomen tijdens de 
uitvaartdienst in de O.L Vrouwekerk 
Vervolgens hebben wij haar ten ruste gelegd op de r.k. 
begraafplaats te Iiengelo. 

Na een lang en welbesteed leven is zij van ons heengegaan. 
Een leven dat in het teken stond van dienstbaarheid aan 
haar huisgenoten, familie en vrienden. 
Haar huis aan de Dr. Schaepmanstraat was ew welkome 
plaats voor iedereen. 
Haar grote z.org daarbij "''as de liefde-·olle verz.orpng van 
haar moeder, Oma Bouwhuis, die tot aan haar overlijden in 
1968 bij haar in huis woonde. 
Ondanks dez.e zware taak was zij altijd goed gehumeurd en 
had zij daarbij een open oor voor iedereen. 
Ook voor ons, haar man, kinderen en later haar klein
kinderen stond zij altijd paraat waarbij altijd een sfeer van 
warmte en gez.elligheid aanwezig was, die bij ons fijne ge· 
veelens oproept. 
Zij was een diep gelovig mens, hergeen zij uine in de vele 
bedevaarten die zij heeft gemaakt naar Kevelaer. Haar 
speciale patroonheilige was echter Gerardus Majella. Vele 
jaren bezochten wij met haar de Gerardus-processie in 
<>-·erdinkel. Vaak heeft zij haar problemen bij hem neerge
legd en om steun gevraagd. 

Een van de hoogtepunten in haar leven was echter de 
bedevaart naar Lourdes. Vol vuur kon zij hierover vertellen. 
Dikwijls z.ei ze daarbij: ' Als je daar geweest bent dan klaag 
je nooit ~·eer. • 
Na het overlijden van haar moeder, Oma Bouwhuis, heeft 
zij nog ruim twintig jaar een hde fijne tijd gehad. Samen met 
haar man heeft ze mooie reiz.en gemaakt door Europa. Het 
was haar van harte gegund. 
Veel tijd besteede zij in die tijd ook aan de z.ieke mensen in 
haar omgeving. Op haar fietsje in weer en wind bezocht z.ij 
als medewerkster van de Zonnebloem de zieken in de 
Noork. 
Trots was ze op haar twee kleinzoons Frank en Peter. 
Met grote interesse volgde :r.ij hun wel en wee en vond het 
prachtig als ze voor hun die heerlijke omasoep en die 
grootste pan met boerenkool kon koken. 
De laatste vijf jaar van haar leven hebben haar echter geen 
geluk gebracht. Door haar z.iekte was zij gekluisterd aan 
haar rolstoel. Eerst in het Borsthuis en de laatste drie jaar in 
Hennekhave is zij liefdevol verzorgd geween. 
Alle respect gaat hier ook uit naar haar man, met wie ze 
bijna 52 jaar een fijn en gelukkig huwelijk heeft gehad en die 
haar tijdens haar ziekte elke dag trouw bezocht en probeer· 
den de hun nog resterende jaren voor haar z.o dragelijk 
mogelijk te maken. Zij heeft daarbij veel terug gekregen 
wat zij vroeger zell gegeven had. 
Wij denken met grote genegenheid en dankbaar op haar 
rijke leven terug. 
Graag willen wij iedereen die goed voor moeder is geweest 
bedanken. Een bijzondere dank gaat hierbij uit naar de 
verzorgenden van het Borsthuis en Herinckhave. 
Een verz.orpng die niet alleen bestond uit een lichamelijke, 
maar zeker ook betrokkenheid en genegenheid ademde. 
Jan Gelen, Antoinene en Henk Gelen, Frank en Peter. 


