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In dankbare herinnering aan 
onze lieve moeder en oma 

Femie Rouwers- Bekhuis 

Sinds 31 januari 1998 
weduwe van Bcnnic Rouwers 

Zij werd geboren in Noord Dettmingen op 22 febmari 
1929 en Ol'erleed op 11 september 2005 op 76-jarige 

leeftijd 110 voorzie/I Ie zijn van hel fl. Sacrament van de 
Zieken. Na de gezangenuitvaart in de parochiekerk van 
de H.H. Simon en Judas te Ootmarsum hebben we haar 
op 15 scptemher begeleid naar haar laatste niS/plaats. 

de R.-K. Begraafi>laats Ie Ootmarsum. 

Moeder was de enige dochter uit een klein boerengezin 
met 4 kinderen. Al vroeg ging zij werken in de 
textielfabrieken. In 1955 trouwde zij met Oennie. Na een 
poosje samen met Bennie en haar ouders op de boerderij 
in Noord Deumingen te hebben gewoond kochten zij een 
huis aan de Denekamperstraat an Ootmarsum. Bennie 
werkte als kantonnier bij de provincie Overijssel en 
moeder verdiende een centje bij met schoonmaken op 
diverse adressen. 
Het was vaak erg gezellig aan de Denekamperstraat. 
Velen kwamen regelmatig een praatje maken, een kopje 
koffie drinken of een kaanje leggen. Moeder genoot hier 
erg van en het was haar nooit te druk. Ze vond het fijn als 
met verjaardagen het hele huis vol zat en zelfs de laatst~ 
stoel bezet was. Een jaarlijkse vakamie hoefde van haar 

niet, zij ging liever met vrienden of familie een dagje 
fietsen en daarna gezellig samen iets eten . Je kon haar 
ook veel in de moestuin vinden en haar vaste jaarlijkse 
uitstapje was naar Kevelaer. Na het huwelijk van beide 
kinderen ging ze graag bij hen op bezoek en beleefde 
later veel plezier aan haar 5 kleinkinderen. 
Zij moest ook de nodige tegenslagen verwerken. Haar 
gezondbeid liet haar eind 1987 in de steek en ze moest 
meerdere zware operaties ondergaan. Op wonderbaarlijke 
wijze wist ze telkens te herstellen. Veel verdriet heeft zij 
gehad toen haar zoontje Ben, erg jong overleed. Ook de 
dood van haar man Bennie deed haar veel verdriet. 
Dankzij de steun en goede hulp van familie en buurt kon 
zij , ondanks haar kwakkelende gezondheid, nog jaren 
alleen blijven wonen aan de Denekamperstraat. 
Toen dit echt niet meer ging. is ze in juni 2001 verhuisd 
naar Huize Franciscus aan de SchiltstraaL De nieuwbouw 
aan de Meierij mocht ze van dichtbij ervaren. Als jongste 
bewoonster mocht zij samen met de burgemeester de 
eerste paal slaan voor het nieuwe bejaardeneomplex. 
Afgelopen voorjaar verminderde haar gezondheid sterk. 
Na een ziekenbuisopname van 6 weken keerde zij terug 
naar haar vertrouwde kamer aan de Meierij. Ondanks 
haar slechte gezondheid genoot ze van alle bezoekjes. 
Het valt moeilijk, afscheid te nemen van een moeder en 
oma. Maar wc zijn dankbaar dat we haar zolang in ons 
midden hebben gehad. 

Wij danken u oprecht voor uw belangstelling ten tijde 
van haar ziekte en na bet overlijden van onze moeder en 
oma. 

Kinderen en kleinkinderen 

Ootmarsum, 15 september 2005 


