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In dankbare herinnering aan 

HENRICA GEERTRUIDA KIEZENBRINK 

weduwe van 
BERNARDUS GERHARDUS ROEWEN 

Zij is geboren op 15 april 1908 te Diepenheim. Zij overleed 
op 7 januari 1996 in het ziekenhuis te Hengelo, nadat zij 
voorzien was van het Sacrament der zieken. De Uitvaart 
vond plaats op 11 januari in haar parochiekerk van de 
H.H. Petrus en Paulus te Hengevelde, waarna zij werd 
begraven op het kerkhof van deze parochie. 

Onze moeder en oma heeft een bewogen leven gekend. 
Graag was zij gastvrij en ontving zij familie en vrienden in 
hun huis aan de Diepenheimsestraat, dat in 1938 
gebouwd was voor haar huwelijk met onze vader en opa. 
Maar vaak moest zij door ziekte laten afweten en trok zij 
zich ook weer liever terug. Zo is haar leven heen en weer 
blijven bewegen tussen het zoeken van fijne verbonden
heid met anderen en de eenzaamheid van haar ziekte. 
Haar aandacht ging allereerst uit naar haar gezin. Samen 
met vader heeft onze moeder veel geleden aan het verlies 
van een zoon van elf maanden en Johan van 29 jaar. Dit 
kruis hebben zij hun hele verdere leven gevoeld. De kerk 
en het geloof zijn voor hen een grote steun geweest, daar 
hebben zij de kracht gevonden om weer met zichzelf ver
der te gaan. 

Toen er een einde was gekomen aan het werk van vader 
bij de melkfabriek en bij de Eternit, liet zijn gezondheid 
hem in de steek. Enkele jaren daarna kreeg hij een her
senbloeding. Hij moest verzorgd en verpleegd worden in 
St. Jozef en St. Elisabeth te Delden. Ook moeder verhuis
de toen mee naar St. Jozef. Dit is voor haar een grote 
overgang en een groot offer geweest. Maar toen is ook 
gebleken, hoezeer zij gehecht was aan ons, Gré en 
Henny, aan Henny, die in zijn ouderlijk huis kon blijven 
wonen, aan Jeroen en André. 
We hebben samen rondom onze moeder en oma een 
kring van zorg en aandacht gevormd. Dat waren ook haar 
diepste bedoelingen: lief zijn, goed doen en aandacht 
geven aan anderen. Tot het laatst waren haar woorden: 
"Wilt u koffie, wilt u iets anders?" 
In gelovige overgave is zij gestorven. Zij mag nu de rust en 
vrede ontvangen, die alleen God geven kan. Zij mag nu bij 
God zijn. Haar leven bewaren wij ook in ons hart met 
gevoelens van trots en dankbaarheid. 

Eeuwige, ontvang onze moeder en oma, 
dat zij mag zijn bij hen, die haar naar U zijn voorgegaan. 
Haar liefde voor ons willen wij meedragen 
in ons verdere leven. 

Voor Uw blijk van medeleven, ontvangen na het overlijden 
van onze zorgzame moeder en oma, zeggen wij u langs 
deze weg onze oprechte dank. 

de familie 


