
Ter dankbare herinnering aan 

HERMINA NIJLAND 
weduwe van 

GERHARD BOUw+IUIS 

Zij werd geboren te Ambt Delden op 2 juli 
1890. Gesterkt door het H. Sacrament der 
Zieken is zij op 18 maart 1982 in het verpleeg
huis St. Elisabeth te Delden in de Heer over
leden. Op 23 maart d.o.v. is zij begraven op 
het r .-k. kerkhof te Delden. 

Voor uw medeleven betoond tijdens de 
ziekte en na het overlijden van onze lieve 
moeder, grootmoeder en overgrootmoeder 
zeggen wij u hartelijk dank. 

Familie Bouwhuis 

Met een zekere humor kon zij geregeld zeg
gen: .,Adam, gij moet werken". Deze spreuk 
heeft zij zelf, zo lang als zij kon, tot op hoge 
leeftijd waargemaakt. Zij heeft altijd hard ge
werkt, niet alleen in huis, maar vooral ook 
buiten. Zij hield van het buitenleven. Geen 
karwei was haar te zwaar. Het werk heeft 
haar niet verhard. Integendeel. Het hielp 
haar overal overheen. Het plezier dat zij er
aan beleefde, straalde van haar gezicht. Zij 
was ontzettend open en vriendelijk. Haar 
kinderen en kleinkinderen hebben dit het 
meest van nabij mogen ervaren. Zij is altijd 
een goede moeder en een lieve oma ge
weest. Zij leefde met iedereen mee en deelde 
met haar hele familie het lief en leed. Ook 
daarin was ze sterk. Ze had erg veel waarde
ring voor haar schoondochter en kleinkinde
ren, bij wie ze helemaal thuis was. Ook toen 
ze de laatste jaren in het verpleeghuis was, 
bleef ze gewoon zichzelf, tevreden en erg 
dankbaar ten opzichte van iedereen die haar 
bezocht en verzorgde. Over bezoek had zij 
gelukkig niet te klagen. iedereen was trouw. 
We mogen God dankbaar zijn voor haar lan
ge leven, dat zoveel goedheid en geloof uit
straalde. Met dit geloof mogen wij erop ver
trouwen dat het eeuwige licht van God haar 
nu verlicht en dat zij nu bij God voor ons 
bidt, voor ons die nog onderweg zijn. 
Zij ruste in vrede. 




