
Dankbaar gedenken we 

ANNIE DE BONDT 
echtgenote van 

JOHANNES JACOBUS BOUWMANN 

Ze werd geboren te Enschede op 
6 december 1927. Ze overleed op 
56-jarige leeftijd door 'n ongeval, 
op 7 september 1984 te Enschede. 

We hebben haar uitgeleide gedaan in 
de uitvaartdienst op 12 september in 
de St. Jacobuskerk. - We hebben haar 

daarna te ruste gelegd op de 
Ooste rbeg raaf pi aal s. 

Ze is altijd erg zorgzaam geweest 
voor haar man en drie kinderen. 
Samen met hem werkte ze 23 jaar 
hard in de zaak aan de Rietmo!enstraat. 
En ze hield van de vele kontak!en d:e 
daardoor onfstonden. 

Ondertussen had ze alle aandacht 
voor de kinderen die ze goed voor
ging: nooit dwingend maar uitnodi
gend. - Dankbaar genoot ze van de 
sterke famil ieband die er was. 

De laatste 2 jaar, toen er meer tijd 
kwam, heeft ze samen met haar man, 
veel genoten: van de vakanties, van de 

bijna dagelijkse kontakten met wie 
haar lief waren, van de kleinkinderen 
en van haar hobby's. - Nog juist heeft 
ze de geboorte van haar eerste klein
dochter mogen meemaken. 

Ineens is aan dit alles, aan haar 
leven een eind gekomen. 
Door het noodlot? Dat kunnen we niet 
geloven. Door Gods wi l? Zo'n God 
kunnen we ons niet voorstel len. 
We blijven achter met veel vragen, 
met een grote leegte en een groot 
verdriet. 

We wi llen elkaar proberen te troosten 
met déze zekerheid, dat God haar, die 
elke week zo trouw haar steun zocht 
in de Eucharistie, niet in de steek 
laat, maar heeft opgenomen in Zijn 
Vaderhuis. We willen doorgaan in haar 
geest en eerbiedigen wat haar heil ig 
was. Blijf met ons voor haar bidden. 

We danken U allen hartelijk, die ons in 
deze dagen door uw meeleven en uw 
deelneming tot grote steun geweest 
bent. J . Bouwmann, 

Kinderen en kleinkinderen 

Enschede. 12 september 1984 


