
Gedenk in dankbaarheid 

Maria Wilhelmina Margaretha Wilke 

weduwe van 
Hendrikus Gerardus Bouwma 

Moeder werd geboren op 7 september 
1907 in Losser. Zij is gestorven op 

20 november 1995 in Enschede. Na de 
Uitvaartdienst in de kapel van het 

Dr. Ariênstehuis in Enschede, vond de 
crematie plaats in Usselo. 

Moeder haar hele leven is gekenmerkt ge
weest door hard werken. Als oudste doch
ter uit een gezin van twaalf kinderen moest 
ze van kinds af aan thuis al flink aanpak
ken. Ook later in haar betrekking en in haar 
huwelijk. Naast de twee kinderen die ze 
kreeg heeft ze altijd nog gewerkt in de tex
tielindustrie, de eerste jaren in de confectie 
en later in de kantine. 
Ze was een zelfstandige vrouw die overal 
wel een oplossing voor vond. 

Het maken van kleding kon ze goed, zo 
maakte ze vaak haar eigen kleding en wist 
zich op het Ariënshuis verdienstelijk te ma
ken met maken van allerlei artikelen op de 
naaimachine. Naast het naaiwerk mocht 
moeder heel graag kaarten en was ook het 
spelen op de mandoline een hobby van 
haar. 
Door haar opgeruimde karakter was ze bij 
veel mensen graag gezien. Moeder hield 
van mensen om haar heen, zo mocht ze 
graag op bezoek gaan bij haar familie. Wat 
ze dan ook vaak deed, met haar eigen auto 
en later met haar "scooter''. 
Ze genoot van haar mobiliteit en trok er 
dan ook regelmatig op uit. De laatste jaren 
namen haar krachten echter steeds meer 
af en moest ze verhuizen naar het verzor
gingstehuis, waar ze nog een aantal jaren 
heeft gewoond. 
Dankbaar voor alles wat moeder voor ons 
heeft betekend, vertrouwen wij erop dat 
Maria haar nu zal begeleiden naar het eeu
wige leven. 

Wij danken u voor uw blijken van meeleven 
bij het overlijden van onze moeder en oma. 

Kinderen en kleinkind. 




