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GEERTRUIDA AGATHA BOUWMA 

Hij werd gebcren te Enschede 25 januari 1935. Na een 
langdurige ziekte overleed hij thuis aan de Kerkstraat 37 
te Hengelo Ov. op 25 juni 1991. 
Na de Eucharistieviering in de St. Lambertuskerk te 
Hengelo Ov., hebben wij hem te ruste gelegd op de r.k. 
begraafplaats aldaar op 28 juni 1991. 

Wij bewaren een dierbare herinnering mee aan Frans. 
We zullen hem missen want hij was een goed en edel 
mens. Bijna 32 jaar was hij door een gelukkig huwelijk 
verbcnden met zijn lieve vrouw. Ook als vader fungeerde 
hij als een vaste baak en voor zijn kleinkind Lionne was 
hij een fijne opa. Te kort heeft hij van haar kunnen 
genieten. In het maatschappelijk leven vervulde hij 
serieus zijn taak als politiebeambte en bode. 
Kenmerkend voor hem was hot grote plichtsbesef 
waarmee hij zijn taak volbracht. iedereen wist dat. 
Frans had veel vrienden en kennissen, want hij hield van 
mensen. In hun gezelschap hield hij van vrolijkheid en 
gezelliige samenspraak. 
Zijn hart ging uit naar de natuur, die hem bleef bceien. 

Zijn grote hobby was het verzorgen van bijenvolken. 
Vele uren bracht hij door in "zijn bes". 
Vóór alles was Frans een gelovig mens. Zijn serieuze 
inzet in het dagelijks leven was onderbcuwd door een 
sterk vertrouwen in God. En heel bijzonder mag 
genoemd worden zijn diep doorleefde verering voor 
Maria, de Moeder Gods. Daaruit putte hij steeds 
opnieuw zijn kracht, vooral tijdens zijn ziekte. 
Toen zijn ziek zijn hem parten begon te spelen, had hij 
er moeite mee dit te accepteren. Hij streed tot het laatste 
toe. Graag wilde hij thuis sterven temidden van zijn 
vertrouwde omgeving. Zijn grote wens was nog éénmaal 
naar Lourdes te gaan.Ondanks zijn slechte lichamelijke 
conditie, is deze wens in vervulling gegaan. In geloof en 
bewuste overgave heeft hij in het heiligdom van Maria 
het sacrament van de ziekenzalving ontvangen (6-11 
mei 1991 ). Nu hij van ons is heengegaan willen wij hem 
aanbevelen aan de Moeder Gods. Moge zij hem 
geleiden naar het licht van de liefde van de Allerhoogste. 
Ongetwijfeld zal Frans in de hemel voor ons een 
krachtige voorspreker zijn. 
Hij ruste in vrede. 

Voor uw medeleven betoond tijdens do ziekte en na het 
overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader en 
opa, danken wij u hartelijk. 

G.A. Spit-Bouwma 
Miranda-Jeroen, Lionne 

Peter 


