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Ter dankbare herinnering aan 

Martinus Bouwhuis 
echtgenoot van 

J ennigje Jager 

Hij werd geboren in Den Ham op 
19 november 1929 en overleed, gesterkt 
door de ziekenzalving te Almelo op 

;, 19 juni 1997. Na de afscheidsviering in de 
Christoffelkerk op 24 juni werd zijn lichaam gecre
meerd. 

Vorige week zondag trof hem een hersenbloeding. 
Daarna hebben wij nauwelijks nog een woord met hem 
kunnen wisselen. Nu moeten wij al afscheid nemen. Dat 
valt ons heel zwaar. Vader groeide op als oudste in een 
groot gezin. Daar leerde hij al vroeg wat aanpakken 
betekent. 
Als jongen van veertien ging hij naar de fabriek. Hij 
kreeg werk in de weverij. Dat heeft hij heel wat jaren 
gedaan. Daarna ging hij in de bouw werken. Vader was 
een hele harde werker, een doorzetter die niet van opge
ven wist. Hij trouwde in 1961 met Jenny. Zij kregen 
twee dochters Betsie en Ina. Voor zijn gezin was hij heel 
zorgzaam en had hij alles over. Hij was een rustige, 
zachtaardige man die niet gauw kwaad werd. Hij leefde 
eenvoudig en sober. Wel altijd in voor een grapje, graag 
goedmoedig plagend. Meestal een stille genieter. Want 
Tinus was geen man van veel woorden, al had hij wel 
een duidelijke eigen mening. Hij was en bleef altijd zich 

zelf, maar had een grote hekel aan ruzie. Hij kon met 
iedereen goed overweg. Zijn tuin was zijn grote hobby. 
Daarin werkte hij met heel veel plezier. Hij hield veel 
van de natuur, van zijn vogeltje. 
Hij was nooit ziek en klaagde nooit tot hij voor de eer
ste keer getroffen werd door een hersenbloeding. Dat 
was een zware klap voor hem. Hij werd beperkt in zijn 
mogelijkheden , kon niet meer in zijn tuin werken zoals 
hij wilde. Hij vond het lastig en vervelend dat zijn emo
ties soms zichtbaar werden. 
De taxicentrale werd voor hem heel belangrijk. Bij 
Bennie in de garage voelde hij zich helemaal thuis. Hij 
genoot als hij de bus met gehandicapte kinderen mocht 
rijden. Hij was gek met zijn kinderen, vooral ook met 
zijn eigen kleinkinderen. 
Vader was een heel gelovig man. Tot op de laatste dag 
was hij een heel trouwe collectant in de Christoffelkerk. 
Aan dit alles is nu een einde gekomen. Het gemis en 
verdriet zullen groot zijn. Wij blijven heel dankbaar 
voor alles wat hij voor ons gedaan en betekend heeft. 
Wij mogen geloven dat hij nu voor altijd gelukkig is bij 
God. 

MOGE HIJ RUSTEN IN VREDE. 

Voor uw meeleven en belangstelling danken wij u allen 
oprecht. 

J. Bouwhuis - Jager 
Kinderen en kleinkinderen 
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