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Ter dierbare herin nering aan 

Hennie Groot Rouwen 

echtgenoot van Sien Ko le 

Hij werd geboren op 29 mei 1934 te Deurningen, is 
getrouwd in 1964 en is overleden op 28 augustus 
1996 te Deurningen. We hebben hem na een gezon
gen uitvaartv ier ing te ruste gelegd op het paroch iële 
kerkhof op 31 augustus 1996. 

De goed lachse en opgewekte Hennie is niet meer bij 
ons. Een leven van grote zorgzaamheid voor Sien , 
zijn vrouw, en Petra, René en Marja, ziJn kinderen, en 
van hard werken ligt achter hem. Terwijl hij aan het 
verbouwen was, is hij onverwacht gestorven. Een 
grote lege plek laat hiJ achter. 
Hennies leven is vanuit het grote gezin waar hij uit 
kwam, sterk gericht geweest op werken. Veert ig jaar 
heeft hij dat gedaan in dienst van zu ive lfabrieken. 
De langste tijd ventte hij met de melkwagen, later 
boodschappenwagen. Hij maakte lange dagen , kende 
erg vee l mensen en wist overal de weg. 
De laatste vijf jaren bezorgde hij bloemstukken voor 
een tuincentrum. Wat daarb ij steeds opviel was zijn 
correcte en attente manier van werken. Hi j had ook 
duidelijk interesse voor zijn klanten en er was altijd 

wel tijd voor een praatje. Op zijn drie kinderen was 
hij trots. Als vader wilde hi j steeds hun geluk voorop 
stellen. En of ze nu vroegen te helpen het huis te ver
bouwen of om persoonlijke situaties te accepteren , 
hij deed zijn uiterste best hen zo goed mogeli jk te 
helpen. 
Hennie was ook akt ief bi j de kerk betrokken. Het ge
loof maakte een belangri jk deel van ziJ n leven uit. Ve le 
Jaren was hi j co llectant en als lid van de Vincentius
vereniging heeft hij heel wat mensen proberen bij te 
staan. 
De tu in en het erf rond het huis lag er alti jd schitte
rend biJ. Daar kon Henn ie veel van zijn creativite it in 
kwijt. In zi jn vrije tijd fietste hiJ graag omdat hij dan 
echt van de natuur kon genieten. De reis naar Parijs 
die hij met zijn vrouw mocht maken toen hij na 40 
dienstjaren stopte met venten , heeft hem de smaak 
voor af en toe even vakantie houden gegeven. Hennie 
heeft vo lop het leven geleefd. Vee l samen met zi jn 
vrouw Sien opgebouwd. Nog vee l te vroeg moeten 
we afscheid van hem nemen. 

Hennie, Pa, bedankt voor alles wat je voor ons ge
daan hebt. Moge God je opnemen in zij n Vaderhuis! 

Voor de ve le blijken van medeleven na het plotseling 
overl ij den van mijn lieve man en zorgzame vader zeg
gen wij U onze hartel ijke dank. 

Sien Groot Rouwen-Kale en kinderen 


