
Hij uocrt mij naar malmn, 
maar ik kan rusten; 
Hij uerkmikl mijn ziel. 

P.5 22, 2-J 



Met grote dankbaarheid denken we terug 
aan 

GERDA ANTONIA OLDE KAL TER 
echtgenote van 

HERMANUS JOHANNES BOUWMAN 

Ze is op I juni 1918 te Losser geboren en 
is gesterkt door het Sacrament van de Zie
ken in het ziekenhuis "De Stad~maten" te 
Enschede overleden op 25 okrober 1973. 
Haar lichaam werd vanuit de Maria -kerk 
op 30 oktober aan de aarde toevertrouwd 
op het R I< . Kerkhof te Oldenzaal waar het 
de glorievolle verrijzenis afwacht. 

Na een lang ziekbed is mer haar dood een 
einde gekomen aan haar leven van liefde 
en zorgen voor de ander; voor haar man, 
met wie ze op 25 september 25 jaar ge
lukkig getrouwd was en voor haar kinde
ren, van wie zij zoveel hield. 
Bij ieder, die haar gekend heefr, stond zij 
bekend als een spont11ne en opgewekte 
vrouw, die meer bezorgd was om een an
der, dan om zich zelf. Ze zei altijd: ,,Als 
ik een ander kan helpen, dan doe ik dat; 
wij redden ons wel" . 
Ze was ook een diep gelovige vrouw, die 
nog kort voor haar dood zei : • Wat jam
mer, dat ik niet beter kan worden, maar 
ik aanvaard het. Ik heb een geloof". 

Wie zou niet bedroefd zijn, omdat zij men
selijker wijze gesproken veel te vroeg is 
heengegaan. · 

Christus, wenend bij het graf van Lazarus 
zou ook hier geweend hebben. We vragen 
ons af : ,, Waarom morht Gerda nier lanqer 
hier op aarde leven ?" Het antwoord blijft 
verborgen in de oneindige wijsheid van 
God. Maar dit zal ons troosten : We gelo
ven. dat zij brj God met ons verbonden 
is en dar haar voorbeeld ons kracht zal 
geven om ve rder te leven. 

Voor uw blijken van medeleven, onder

vonden tijdens de ziekte en na het over

lijden, van mijn dierbare vrouw en onze 

zorgzame moeder, betuigen wij U onze 

hartelijke dank. 
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