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Een dankbare en blijvende herinnering aan 

Jo Bouwma - Hassing 

Zij werd op 7 mei 1918 in Losser geboren. 
Zes weken geleden overleed haar man 

Joop Bouwma. 
Op 30 december 1999 overleed zij in 

St. Maartens-Stede. 
We hebben haar op 5 januari 2000, na de 

Uitvaartviering in de 
H. Mana Geboortekerk, naar het 
crematorium te Usselo begeleid. 

Het afscheid van haar man. van vader maak
te het voor moeder nog moeilijker, om verder 
te leven. Het hoefde voor haar ook niet meer. 
Jarenlang had ze al moeten leven met een 
zwakke gezondheid en na de langdurige ZJe
ke nh uisopname in 1998 kon ze niet meer 
terug naar haar huis aan de Tulpstraat, waar 
ze samen met vader de laatste jaren woonde. 
Ze verhuisde naar St. Maartens-Stede, waar 
ze liefdevol verzorgd werd. Ze droeg haar 
ziekte zonder te klagen. "Klagen helpt ook 
niet", was haar gezegde altijd. 

Moeder, oma groeide op in een groot gezin in 
Overdinkel, waar ze thuis meewerkte in de 
winkel die ze hadden. Ze was een hardwer
kende zakenvrouw, die ook samen met vader 
in het bedri1f meewerkte. Ze leefde sterk vol
gens een vast schema, alles moest op tijd 
gebeuren. Gastvrijheid stond bij haar hoog in 
het vaandel. iedereen was altijd welkom bij 
haar in het gezin. Ze was heel gek met haar 
twee dochters en schoonzoons. Ook de klein
en achterkleinkinderen hadden een grote 
plaats in haar hart. Op latere leeftijd heeft ze, 
samen met vader nog genoten van mooie 
vakanties. En zwemmen was ook haar grote 
hobby. Elke avond legde ze graag een kaartje 
samen met vader. Bovenal was zij een zeer 
gelovige vrouw, die met name een bi1zondere 
verering had voor Gerardus. Zolang ze kon 
maakte ze de jaarlijkse processie mee. 
We blijven moeder, oma herinneren als een 
zorgzame vrouw, die zich ten volle heeft inge
zet voor ieder van ons. We gunnen haar nu de 
rust. Dat ze. samen met Joop, leven mag in de 
lielde van God. Moeder. oma, bedankt voor al 
je zorg en liefde. Rust in Vrede! 

We zijn u dankbaar voor uw medeleven , 
betoond tijdens de ziekte en na het overlijden 
van onze zorgzame moeder groot- en over
grootmoeder. 

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen 


