
Wilt in uw gebeden blijven gedenken 

Hermannus Johannes Bouwhuis 
Hij werd geboren 25 april 1899 in de 
Glane. In Losser sloot hij ZIJn kerke
lijk huwelijk 13 mei 1930 met 

Anna Euphemia Aust. 
Terwijl niemand er aan dacht dat Her· 
man wel eens zou kunnen sterven, 
kwam het onverwachte bericht, 12 de· 
cember 1983, u1t "Oldenhove". Hij ont· 
ving het H. Oliesel en op het kerkhof 
van de Maria Geboorteparochie te Los· 
serwerd hiJ begraven 15 december 1983. 

Een man "uit één stuk". Oprecht, prin
cipieel, godsdienstig "tot en met", een 
fijne echtgenoot en een bijzondere lieve 
vader. Hij liep niet met ZIJn gevoelens 
te koop, maar men kon heel serieus 
met hem praten en dat deed hij zelf 
ook graag. 
Omdat hij 40 jaren brood bezorgde voor 
de Coöperatie, kennen zeer veel men.~ 
sen Herman van de straat en weten ZIJ 
ook hoe strik t eerlijk hij al les verzorg
de en zijn humor is daar bij inbe
grepen. Dat hij door weer M wind 
moest, was zijn zorg, maar het IS toch 
goed, dat wij daar nu nog even over 
nadenken. 

Graag was hij thuis bij zijn vrouw, 
1 dochter en 3 zonen. Daar kwam hij 
weer tot rust en genoot van de huise · 
lijke vrede. Toen hij later in Losser 
woonde, fietste hij met plezier door de 
vrije natuur, maar kwam steeds weer 
in de Glane terecht. Dat trok hem. 
Als ideaal had hij zich gesteld om pre
cies zo oud als zijn moeder te mogen 
sterven . 

.,God, ik wil U toebehoren 
algeheel en t' allen tijd, 
in Uw eindeloze woning 
vind ik rust en veiligheid". 

Voor de blijk van belangstelling en 
medeleven, betoond na het overlijden 
van mijn lieve man en onze zorgzame 
vader en opa, betuigen wij u onze OP· 
rechte dank. 

A. E. Bouwhuis-Aust 
kinderen en kleinkinderen 


