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In dankbare herinnering aan 

JOHANNES GERARDUS 
GROOT ROUWEN 

weduwnaar van 
GEERTRUIDA JOHANNA BOS 

Geboren: 27 december 1907 te Deurningen. 

Overleden: 15 oktober 1993 te Hengelo. 

Met Kerstmis 199 l stierf plotseling zijn vrouw. 
Dat bracht een grote ommekeer in zijn leven. 
Ze waren 57 jaar lang bij elkaar geweest en 
hadden lief en leed samen gedeeld. 
Aan het alleen zijn heeft hij nooit kunnen wen
nen en dat heeft een grote invloed gehad op zijn 
gezondheid. 
Tops Jan . zoals hij in de volksmond werd ge
noemd, kwam al vroeg naar Hasselo, waar hij de 
zorg had voor de boerderij , café en vooral zijn 
gezin. Het was in die jaren hard werken. 
Het liefst werkte hij buiten in de tuin . Deze 
hobby kon hij later blijven uitoefenen bij hun 
nieuwe woning. Het ging hem daarbij niet direct 
om het werk, maar vooral om de contacten met 
de mensen. 

Pa hield van hartelijkheid en gezelligheid, hij 
was zacht van karakter en leefde met iedereen 
mee. De kinderen en kleinkinderen kwamen 
graag bij hem op bezoek. 
Als er iemand tevreden was. dan was het onze pa 
en opa wel. Hij was overal dankbaar voor: "Wat 
hebben we het mooi met elkaar". 
De laatste fase van zij n leven heeft hij het 
moeilijk gehad met zichze lf. Hij kon niet ver
werken dat zijn lichamelijke krachten afnamen, 
omdat hij altijd zo goed had gekund. 
Ook vond hij het erg om anderen tot last te zijn . 
Daar heeft hij erg onder geleden. 
Nu hij uit zijn lijden is verlost, willen wij God 
vragen dat Hij hem weer mag verenigen met 
onze lieve moeder en oma en allen die hem 
dierbaar waren. Na een plechtige Eucharistie 
viering hebben wij hem te ruste gelegd naast 
moeder. 

'Moge /i.ij rusten in vreáe. 

Oprecht danken wij u voor uw belangstelling en 
medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden 
van onze lieve pa, opa en overgrootvader. 

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind 


