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In dankbare herinnering aan 

GEERTRUIDA ROUWEN 
echtgenote van 

GERHAROUS JOHANNES BOUWHUIS 

Zoj werd geboren te Hengelo ov op 16 augus
tus 1911 en overleed aldaar op 5 maart 1992. 
Na een Eucharistievoering in de St. Lambertus
kerk op 9 maart d.o .v. , volgde de crematie 

te Usselo. 

Rustig en bijna onopvallend os zij van cns 
heengegaan. lóen troost voor haar en voor ons 
We zullen haar missen, want zij betekende 
veel voor ons. Voor haar man was zij een 
1 iefhebbende echtgenote en voor haar zoons 
een wijze moeder. 
Van aard was ze opgewekt en levenslustig 
en ze stelde zich positief op in haar denken 
Altijd keek ze vooru it: "Wat geweest is, is 
geweest", zei ze dikwijls. 
Haar grootste hobby was het omgaan met 
mensen. Ze verstond de kunst zich gauw 
vrienden te maken en ze hield van veel men
sen om zich heen. Dan praatte ze honderd 
uit. waarbij menig grapje aan haar mond 
ontsnapte . Met iedereen kon ze overweg: 
echte vijanden kende ze niet. 
Haar zonnig karakter deed haar ook genieten 
van Gods mooie natuur. Daarom tuinierde ze 
~o oraaq. 
Toch ging haar pad niet altijd over rozen . 
De laatste jaren sukkelde ze met haar hart . 
maar ze wanhoopte nooit. Altijd bleef ze haar 
plannen houden 
Dankbaar zijn we voor het feit dat ze samen 
met vader het gouden huwelijksjubileum mocht 

vieren op Avondrust, waar ze het samen echt 
naar de zin hadden. 
Haar geloof is altijd sterk gebleven. Grote 
kracht mocht zij putten uit het ontvangen van 
het sacrament der zieken. Samen met vader 
zocht ze haar spirituele kracht in het geloof 
van de Kerk en ze bleven bij de Eucharistie
viering van de Lambertus betrokken vla de 
kerkradio. Zo had de zondag grote waarde 
voor hen. 
Wij danken haar intens voor alles wat zij ons 
gegeven heeft. Moge zij nu opgaan naar de 
eeuwige l iefde van God en bij Hem gelukkig 
zij n. Wij vertrouwen erop dat zij vanuit de 
her.iel voor ons een permanente voorspreek
s ter zal blijven. 

Zij ruste in vrede . 

Voor Uw blijken van belangstel l ing en mede
leven die wij mochten ondervinden na het 
overlijden van mijn l ieve vrouw, onze zorg
zame moeder, schoonmoeder en oma, zeggen 
wij U hartelijk dank. 

G. J. Bouwhuis 
Kinderen en kl einkinderen 

Hengelo ov. maart 1992 


