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Een dankbare en blijvende herinnering aan 

Joop Bouwma 

die op 20 juni 1912 in Losser geboren werd. 
Hij was meer dan 60 jaar gehuwd met 

Jo Hassing. Op 14 november 1999 overleed 
hij in het Verpleegcentrum Twente-Oost te 
Losser. We hebben hem op 19 november, 

na de Uitvaartviering in de 
Maria Geboortekerl<, naar het 

crematorium te Usselo begeleid. 

Nu we afscheid moeten nemen van mijn 
lieve man, onze zorgzame vader en opa, 
doen we dat met veel verdriet. Toch zijn we 
dankbaar dat hij zo lang in ons midden 
mocht zijn. En veel dierbare hennnenngen 
zullen ons met hem blijven verbinden. 
Hij was een man die hield van gezelligheid, 
van mensen om hem heen. Met iedereen 
maakte hij graag een praatje. Hij heeft in 
Zijn leven hard gewerkt in het garagebedrijf, 
dat hij zelf opgebouwd heeft en daar was hij 
ook trots op. 

In 1980 verhuisde hij, samen met moeder 
naar de Tulpstraat, waar ze jarenlang van 
een welverdiende rust konden genieten. 
Vader hield van de natuur en zo was hij ook 
veel buiten. Samen met Toon maakte hij 
vele fietstochten door het Twentse land. Hij 
volgde ook alle ontwikkelingen in het dorp 
en de hele omgev1ng. Bovenal was hij een 
goede en zorgzame vader. Tevens volgde 
hij met veel trots en belangstelling het leven 
van zijn 4 kleinkinderen en 3 achterl<leinkin
deren. Vorig jaar moest hij afscheid nemen 
van zijn vertrouwde omgeving om samen 
met moeder te verhuizen naar St. Maartens
Stede. Dat viel hem heel zwaar, eigenlijk 
kon hij het niet verwerl<en. 
We zijn blij dat hem een lange lijdensweg 
bespaard is gebleven. Moge hij nu leven bij 
God, in Zijn Vreugde en Zijn Liefde. Joop, 
pa, opa bedankt voor wat je ons allen gege
ven hebt aan zorg en liefde. Rust 1n Vrede! 

We zijn u dankbaar voor uw medeleven, 
betoond tijdens de korte periode van ziekte 
en na het overlijden van mijn lieve man, 
onze vader, groot- en overgrootvader. 

J.M. Bouwma - Hassing 
Kinderen, klein- en achterl<le1nkinderen 


