
Dankbare herinnering aan 

GEZIENA BERENDINA BRUNINK 

sinds 1968 weduwe van 
Theodorus Hendrikus Bouwma. 

Zij werd geboren te Losser. 26 maart 
1905 en is onverwacht overleden te 

Enschede. 16 maart 1981. nog gesterkt 
door het H.Oiiesel. -Vrijdag 20 maart 

hebben wij afscheid van haar geno
men tijdens de gezongen Uitvaartmis 
in de parochiekerk van de H. Jacobus 
de Meerdere te Lonneker en haar be
geleid naar haar laatste rustplaats op 

het kerkhof aldaar. 

Het is niet God die de dood gemaakt 
heeft; Hij schept geen behagen in de 
ondergang van mensen. Hij heeft alles 
geschapen om te leven. Deze woorden 
uit het Boek der Wijsheid mogen ons 
troost en bemoediging geven, waar wij 
onder zulke droevige omstandigheden 
ineens afscheid moeten nemen van 
onze lieve Moeder en Oma. 
Zo sta je nog midden in het leven in 
het zicht van de komende verjaardag. 
bij een van de getrouwde kinderen. 
en dan is er de dood door een ver
keersongeval. dat aan dit leven een 
einde maakt. 

Bidden wij God. Heer van leven en 
dood. dat wij dit gevoelige verlies 
menswaardig kunnen dragen. 

Wanneer wij haar leven vóór ons zien. 
dan doet het ons goed dat wij zo'n 
goede Moeder en Oma zovele jaren 
meegemaakt hebben. Na de dood van 
Vader. met wie zij zichtbaar gelukkig 
getrouwd was: je zag hen altijd sa
men. was Moeder de bindende figuur. 
die haar kinderen en kleinkinderen 'n 
gezellig thuis bezorgde. 

Gelouterd door 't leven was zij mild 
en wijs; over alles wat belangrijk is 
kon je zo goed met haar praten. 

Voortgekomen uit een tijdperk van 
zekerheden, ook op kerkelijk gebied. 
ging haar geloofsleven met de ontwik
kelingen van de tijd mee. De wijsheid 
in haar oordelen zullen wij niet gauw 
vergeten. ook als getrouwde kinderen 
hebben wij daar veel aan gehad. 

Wij zijn daar erg dankbaar voor. 

Huiselijk ingesteld en attent. hield 
zij van tuinieren en bloemen verzorgen 
en verheugde zich op de komende 
lente. Moge deze voor haar 'n eeuwi
ge lente worden. 



Haar attenties bleken uit de aange~ 
paste verjaardagskadoetjes voor haar 
kleinkinderen en rond de vacantie. 

Dat deze vrouw mocht uitgroeien 
tot zo'n gave persoonlijkheid heeft al
les te maken met haar dagelijkse ge~ 
bedsleven. Bij God vond zij de kracht 
om zo goed voor iedereen te zorgen. 

Met haar onverwachte dood heeft 
dit alles opgehouden te bestaan. 
Waar voor ons deze dood zinloos is, 
mogen wij niet zonder droefheid gelo
ven dat God er een zin aan geeft, zo
als Hij ons heeft laten zien aan de 
dood van Jezus zijn Zoon. 

Moge God haar over de drempel van 
de dood heentillen en haar nu, samen 
met Vader opnemen in Zijn eeuwige 
Paasvreugde. 

Voor uw belangstelling en medeleven, 
ondervonden na het overlijden van 
onze lieve Moeder en Oma, 
Geziena Berendina Bouwma-Brunink. 
zeggen wij U allen hartelijk dank. 

REG I N A 1 

De familie. 
p.a. Vergartweg 185 
Lonneker 

MONOlAl 


