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echtgenote van Gerhardus Bouwman. 

Zij werd geboren te Gronau 18 augustus 
1905. Gesterkt door de Sacramenten der 

Zieken overleed zij te Glanerbrug 30 januari 
1985. Wij hebben haar lichaam te ruste ge
legd op het parochiekerkhof te.- Glanerbrug 

2 februari 1985-

Goede God en Vader, al zagen we dat moe
der geleidelijk verzwakte, toch zijn wij ver
rast door het overlijden van mijn lieve vrouw 
en o nze goede moeder en grootmoeder. Wij 
z ijn dankbaar dat wij haar samen mochten 
begeleiden op de weg naar U toe. Wij willen 
u danken voor het range leven van haar te
midden van ons. Zij was een lieve, hartelijke 
vrouw en moeder; zij vond haar levensver
vulling en haar levensvreugde in aandachti
ge liefde voor ons. haar man en kinderen. 
Haar inzet was volledig en toch niet kramp
aûitig, zij was liefdevol zonder sentimenteel 
te zijn, zij leidde ons met duidelijkheid zon
der strengheid. 
Ondanks grote zorgen in moeilijke tijden, 
ijverde zij voor een ontspannen en blijde 
sfeer in ons grote en gezellige gezin. lfat zij 
van ons vroeg, deed zijzelf voor. 
\fet grote dankbaarheid mochten wij vieren 
het 60-jarig huwelijksjubileum van onzeou-

ders: een gloriedag in onze familie. 
Ook \\ij, de kleinkinderen, hebben veel lief
de, aandacht en meeleven ondervonden van 
oma. 
Door alles heen was zij een vrome vrouw, 
die haar leven doordesemde met gebed: haar 
retraites waren voot haar grote r.istpunten 
in haar drukke bestaan; bidden was voor 
haar: regelrecht contact met U, onze goede 
God en Vader en met Maria, de Moeder van 
Uw Zoon. Eucharistie-vieren was voor haar: 
U. onze God en Vader, intens danken voor 
alle $oeds en zegen, al haar zorgen neerleg
gen m Uw handen; daarin beleefde zij per
soonlijk. intiem contact met U,JezusChrîs· 
tus, die ons leidt in ons leven. 
Haar geestelijke ontluistering deed ons veel 
verdriet. Achteraf mogen we zeggen: 
het is zo goed! 
Moeder heeft na onrustige dagen eindelijk 
de rust gevonden bij U, nu weer verenigd 
met Micntje. 
Wij vragen U, goede God. dat wij ons blij 
vend optrekken aan haar goede voorbeeld 
van godsdienstig, liefdevol, onbaatzuchtig 
mens-zijn. 
Heilige Maria, Moeder van Jezus Christus en 
onze Moeder, bid voor haar en voor ons al
len. 

Allen die met ons meegeleefd hebben en ons 
tot grote steun zijn geweest, willen wij hier
bij danken. 

G. Bouw man 
Kinderen, IJein- en achterkleinkinderen. 


