
Dankba3r wil len we in ons midden l evend houden 

CARLA TEN DAM 
echtgenote van BENNIE BOUWHUIS 

en moeder van LEONIE en RONALD. 

Ze werd geboren op 19 mei 1948. Op het Feest van 
de Verrijzenis, 27 maart 1978 gaf ze haar leven aan 
God terug, gesterkt door de kracht van de Levende 
Heer. Biddend hebben we rond haar moe·geleefde 
I ichaam afscheid van haar genomen in de kerk van 

het H. Hart. De krematie vond plaats in Usselo 
op donderdag 30 maart. 

Carla is haar eigen persoonlijke weg ten einde toe 
gegaan. Krachtig, enthousiast en blij en met veel 
verwachtingen van het leven, heelt ze ook haar 
sterven helemaal doorleefd. Een groei·proces van 
drie j aren. Na haar laatste lange ziekenhu ls-periode 
wist ze we I ke weg ze moest gaan. Lichtend heeft 
ze dit ervaren: ik wil kleiner worden, als mijn gezin 
maar groeit in liefde en kracht! Zo worstelde ze 
zich door verdriet en wanhoop en pijn heen. Gaan· 
deweg groeide ze binnen In dat Wonderlijke Licht, 
waarin ze rust en overgave vond. Wetend welke 
leegte ze zou achterlaten, heeft ze Benny en ons 
allen gevuld met een sti lle kracht. Die stille kracht 
straalde sterker van haar uit naar mate ze zwakker 
werd . Zo heeft zo mogen ervaren dat haar angst 
voor de toekomst van Leonie en Ronald langzaam 
veranderde in een diep vertrouwen dat het goed 
zou komen. Want diep in haar hart leefde ze vanuit 
het diepe geloof dat niet de dood, maar het Leven 
het laatste woord heeft over elk mensenkind. 

Lieve Benny, Leonie en Ronald, Gods arm Is ster· 
ker dan de mijne. Ik heb Hem ervaren, jul lie zul len 
hem ook ervaren. Durf de weg te gaan samen, hand 
in hand. Ik ga echt mee. 

Vader en moeder en jul lie allemaal: bedankt voor 
jullie zorg en je vriendschap. Helene, vooral ook 
jij: dank voor alles. 

Heer onze God, opstandig is ons hart , maar laat 
het niet in de opstandiqheid bl\jven steken. Voor 
Carla Is het voorgoed Pasen, ze heeft zich hele· 
maal gegeven aan ons en aan U. Niet-begrijpend 
wi llen we verder, begeleid onze weg en blijf ons 
trouw omwi lle van onze Heer die door lijden en 
kruis tot de heerl ijkheid van de verrijzenis kwam 
en binnengroeide in U. 

Niemand van ons leeft voor zichzelf: 
niemand van ons sterft voor zichze lf. 
Wij leven en sterven voor God onze Heer. 
Aan Hem behoren wij toel 

Voor uw blijk van medeleven na het overl\jden van 
onze lieve echtgenote en mammie, zeggen wij u 
onze oprechte dank. 
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