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In dankbare herinnering aan 

EUPHEMIA ALEIDA RUPERT 
ech1geno1e van 

JOHAN HERMAN BOUWMAN 

Zij werd op 17 juli 1907 1e Rietmolen geboren. 
Op 18 oktober 1992 overleed zij, na enkele jaren 
verpleegd te zijn in het Dr. P.C. Borsthuis 1e Hengelo Ov. 
Na een gezongen uitvaart in de Plechelmuskerk te 
Deurningen hebben wij haar te ruste gelegd op het r.k. 
kerkhof aldaar. 

Als een echte vrouw met een glimlach en een warm hart 
wakend over hel wel en wee van haar man een echte 
twee eenheid waarbij de een niet zonder de ander kan. 
Zorgend en altijd bereid te helpen waar het nodig was. 
Zo leefde Aleida met haar man Johan op de boerderij te 
Hasselo, samen hebben ze jarenlang op de boerderij 
gewerkt wat in die jaren veel met de handen gedaan 
werd, tot dat in de jaren 75 het werken op de boerderij 
moeilijk werd. Toen zijn ze verhuisd naar de bejaarden
woning in Deurningen, waar ze zo nog vele gelukkige 
Jaren met elkaar hadden. Van hieruit konden ze met 
elkaar trouw de kerk bezoeken, want dit stond altijd toch 
op de eerste plaats; de kerk en het bidden dat mocht niet 

vergeten worden. 
Tot voor enkele jaren het geestelijk vermogen van Aleida 
achteruit ging en het voor haar moeilijk werd om nog in 
Deurningen te blijven, werd ze voorgoed drie jaar 
geleden opgenomen in het Dr. P.C. Borsthuis te Hengelo 
Ov. Waar zij ontzettend goed en liefdevol verzorgd werd. 
Trouw ging haar man haar iedere dag bezoeken en als 
zij de stem hoorde van haar man, dan was dat voor 
Aleida al genoeg, verdere contacten waren er weinig 
meer over. 
In alle rust is zij nog vrij onverwacht overleden in het bij 
zijn van haar man Johan en nog voorzien van het H. 
Sacrament der Ziekenzalving. 
Moge zij nu deel nemen in Gods Heerlijkheid. 
Beste Johan, mijn levenstocht is ten einde. 
Ik vertrouw jou toe aan Gods barmhartigheid. 
Ik zal vanuit de hemel een voorspreeks1er zijn voor jou. 
Eenmaal zullen wij elkaar terug zien in de vreugde van 
God die niemand ons meer kan ontnemen. 

1feilige Maria, Moeáer van 5fftijááurenáe 
'Bijstaná, 6iá voor fr.aar. 

Voor de vele blijken van medeleven ondervonden tijdens 
het verblijf in het Dr. P.C. Borsthuis en na het overlijden 
van mijn lieve vrouw dank ik u hartelijk. 

Johan Bouwman. 


