
In di'lnkb,1re herinnering aan 

Hendrlcus Hermanus Bouwhuis 

echtgenote van 
Wilhelmina Geertrulda Wijlens 

eerder weduwnaor van 
Maria Berendina Wijlens 

geboren te Haaksbergen 11 april 1907, 
overleden te Enschede 26 apr I 1974 
en begraven 1 mei daaropvolgend op 
de R. K. Begraafplaats te Eibergen. 

Hoewel 67 jaar oud, was deze man zo 
sterk als een eik en is hij nog in de 
volle kracht van zijn leven door een 
kwaadaardige ziekte geveld. Sterk als 
hij was, gmg hij niet gauw voor iets 
of iemand op zij. De moeilijkheden in 
zijn leven, het verlies van zijn eerste 
vrouw en de moeder van zijn kinderen, 
het eentonige werk op de labnek in 
een jagend tempo ontliep hij niet. Een 
tegenwicht voor deze zware en druk
kendo lasten in het leven vond hij in 
de natuur of in het werk op het land. 
En ook 1n zijn vroomheid, die hoewel 
misschien in een traditionele verpak
king, echt was en niet alleen maar 
vrome kwezelarij. "Als goud in de 
smeltoven heeft God hem beproefd". 

Ondanks de helse pijn is hij nooit in 
vertwijfeling geweest, maar heeft als 
Christus "onder luid geroep en ge
ween gebeden en smekingen opgedra
gen aan God die Hem uit de dood kon 
redden. HiJ werd om zijn vroomheid 
verhoord" (Hebr. 4.7). 

Beste vrouw, dank voor je zorgen en 
de moed om mij bij te staan. Beste 
kinderen, je weet dat ik trots op jullie 
was en terecht, want het verdriet in 
jullie jeugd ondervonden, heeft jullie 
niet verhard, moor vertederd voor de 
nood van andere mensen. Daardoor 
Zijn juli e ook voor mij een grote steun 
geweest en l'eb ik de laatste stappen 
niet alleen hoeven te zetten. Houdt 
daarbij God voor ogen, want zonder 
Godservaring peilen wij het leed in 
deze wereld niet en kunnen wij het 
ook niet overw1nnen. 

Maria Moeder van barmhartigheld 
bid voor ons 


