


Voor Uw medeleven betoond !Udens de ziekte en 
na het overlijden van onze lieve zorgzame vader 
en opa, zeggen wij U hartelijk dank. 

Hengelo o. september 1977 
Deurningerstraat 236 

Familie Bouwhuis 

.,Ik sla mijn ogen op, 
waar komt mijn hulp vandaan?" 

(Ps. 121.) 

i" 
Met deze woorden van de oude psalm 

zouden we willen gedenken 

Gerhardus Lambertus Bouwhuis 
sinds 25 maart 1962 weduwnaar van 

MARIA JOHANNA SPIT 
Hij werd geboren te Hengelo o op 4 april 1908 en 
nadat hij de ziekenzalving had ontvangen, overleed 
hij In het Gerardus Majella Ziekenhuis te Hen
gelo o in de nacht van 12 september 1977. In de 
1-'aus Joanneskerk hielden we de uitvaart woens
dag 14 september d.a.v. en zoals zijn wens was, 

vond daarna de crematie plaats in Usselo. 

In het leven van pa stonden twee dingen centraal: 
zijn gezin, zijn kinderen en kleinkinderen en de 
zaak, waarvoor hij werkte. 
Hij heeft het niet gemakkelijk gehad. Het mysterie 
van de dood lag als een schaduw over zijn leven. 
Het verlies van zijn vrouw en daardoor het alleen 
staan in de zorg voor zijn kinderen en zijn zaak. 
Dat was niet gemakkelijk. Het verlies van zijn 
broer en het allerergste: het plotselinge verlies 
van zijn zoon Gerard op zo 'n jeugdige en veel 
belovende leeftijd. Dit laatste gebeurde nog pas 
enkele maanden geleden. Er viel een grote stilte 
over zijn leven. Het was net alsof hij niet meer 
kon zeggen, hoe erg hij dat vond. HIJ sprak de 
laatste tUd over ziJn eigen dood met zijn kinderen 
en met mensen om hem heen. Hij voelde dat het 
niet lang meer zou duren. 
Beste kinderen, jullie meeleven en zorg voor mij 
was erg groot en een grote steun. Ik dank jullie 
daarvoor. Zet ons werk voort en steunt elkaar. 

Goede Herder, neem hem op in Uw Vrede 
en blijf over ons waken. 


