
Ter dankbare herinnering aan 

Johannes Albertus Bouwhuis 
echtgenoot van 

Frederika M aria ten Zijthof 

Hij is geboren te Delden op 16 oktober 1913. 
Gesterkt door het H. Sacrament der Zieken 
is hij op 29 juni 1984 te Delden overleden. 
Op 3 juli d.o.v . hebben wij hem ter ruste 

gelegd op het r.k. kerkhof te Delden. 

Voor uw medeleven betoond tijdens de ziek
te en na het overlijden van onze man, vader 
en opa, zeggen wij u hartelijk dank. 

De familie 

Deze vader heeft een lange lijdensweg moeten 
afleggen. Moedig heeft hij het volbracht. Hierin 
toonde hij zich een man, zoals hij altijd was ge
weest, iemand met een gaaf en sterk karakter, 
een rechtvaardige en vrome man in de beste 
betekenis van het woord. Terwijl hij heel geluk
kig was met zijn vrouw en kinderen en volop 
genoot van zijn rust en hobbies, werd hij over
vallen door een ongeneeslijke ziekte. Bezorgd 
als hij was om een ander, vond hij dit het ergste 
voor zijn vrouw, die dit nu voor de tweede keer 
moest meemaken. Ook hij w ist uit ervaring wat 
dit betekende. Toen hij na zijn eerste huwelijk 
met zijn zoon, schoondochter en kleinkinderen 
achterbleef, leerde hij zijn tegenwoordige 
vrouw kennen en nam daarbij samen met haar 
de zorg op zich voor een gezin met zeven kin
deren. H1j heeft dit altijd met grote liefde 
gedaan en de kinderen hebben een hele goede 
vader aan hem gehad. Hij heeft hard voor hen 
gewerkt. Hij kon er ook ontzettend van genie
ten. Hij hield van de gezelligheid van een groot 
gezin en was jong met de jongeren. Met zijn 
blijheid en levenslust heeft hij veel mensen 
geholpen. Daarom kunnen we altijd met dank
baarheid aan hem terugdenken. Veel van die 
dankbaarheid heeft hij ook al mogen ondervin
den door de geweldige manier waarop zijn 
vrouw hem heeft opgevangen en verzorgd tij
dens zijn ziekte. Ze hebben het samen gedra
gen. Daarbij wisten zij zich gesteund door hun 
geloof dat het leven uiteindelijk gedragen wordt 
door God. Het is niet alleen mensenwerk. W ij 
vertrouwen hem daarom toe aan Gods handen. 
Bedankt, lieve man, vader en opa, voor alles 
wat ie voor ons hebt gedaan. 


