
Een dankbare en blijvende herinnering aan 

Leida Bouwman - Meijer 

die op 26 oktober 1906 1n Tubbergen 
geboren werd. Ze was gehuwd met 

Petrus Bouwman, die op 1 januari 1968 
overleed. Op 5 februari 2000 overleed zij, 
na voorzien te zijn van het Sacrament der 

Zieken. in het Verzorgingshuis 
St. Maartens-Stede te Losser. 

We hebben haar op 9 februari, na de 
Uitvaartviering in de Maria Geboortekerk, te 

rusten gelegd op het R.K. kerkhof, in het 
graf van haar man. 

Nu we afscheid moeten nemen van onze 
lieve, zorgzame moeder en oma, doen we 
dat met veel verdriet. Toch zullen vele dier
bare herinneringen ons met haar blijven ver
binden. Dankbaar mogen we zijn dat ze zo 
lang in ons midden was. 
Moeder groeide op In Tubbergen, in een 
groot gezin. Toen zij In 1929 met vader 
trouwde, kwam ze naar Losser, waar ze haar 
verdere leven heeft gewoond. Ze kon terug
zien op een lang en goed leven. Samen met 
vader droeg ze zorg voor haar kinderen. 

Het liefst was ze thuis, in haar eigen omge
ving. Daar kon iedereen bij haar terecht. Ze 
was een gastvrije, opgewelcte vrouw, die met 
iedereen meeleefde. In 1968 overleed vader 
plotseling en zo moest ze toen alleen verder. 
Zoals ze zelf zorgzaam was voor haar kinde
ren, zo werd ze ook door hen met veel zorg 
omgeven. Drie keer heeft ze haar zoon 
Johan opgezocht in Australië. Toen hij vorig 
jaar stierf, was dat voor haar een zware slag. 
Met haar kleinkinderen was ze ook heel gek 
en ze mocht ook de geboorte van enkele 
achterkleinkinderen nog meemaken. Ze leef
de mee met het wel en wee van ieder. De 
laatste jaren woonde ze in St. Maartens
Stede, waar ze liefdevol verzorgd werd. Ze 
vond veel steun in het geloof, dat haar zeer 
dierbaar was. En zo was ze voorbereid op 
het afscheid. Geestelijk bleef ze sterk tot het 
laatst, zodat ze iedereen nog kende. We 
gunnen haar nu de rust. Dat ze mag leven in 
de liefde. de Vreugde van God. 
Moeder, oma bedanlct voor al je liefde en 
zorg. Rust in Vrede! 

We zijn u dankbaar voor uw medeleven, 
betoond na het overlijden van onze zorgza
me moeder, schoonmoeder, groot- en over
grootmoeder. 

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen 


