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Een blijde herinnering aan 

HARRY ROUHOF 
HIJ werd geboren 25 december 1957 In het 

St. Eli sabeth ziekenhuis te Almelo. 
Op 27 juni 1982 Is hij - gesterkt door de zieken· 
zalving - eveneens op dezelfde plaats gHtorven 

temidden van zijn familie en college's. 
Op 30 juni d.o.v. Is h!J begraven op het 

kerkhof van Bornerbroek. 

Zowel in het ziekenhuis ale In Bornerbroek la de 
verslagenheid groot en het verdriet erg diep. In 
een enorm kort tijdsbestek kwam er een einde 
aan zijn leven. Merkwaardig dat zijn leven begon
nen en geêlndlgd la In het z1Jn dlerbear geworden 
ziekenhuis St. Elisabeth In Almelo. Ondanks het 
feit dat hijzelf moest leven met de hinderlijke 
kwaal diabetes, heeft hij misschien juist daarom 
zo Intens geleefd en zo hard gewerkt Daardoor 
mocht hij vele patlenten tot echte steun zijn en 
bemoediging. gaf hen weer nieuwe levenskansen 
en kracht om hun ziekte te kunnen dragen 

Waarom, zo vraagt de mens zich af? Waarom? 
Het is onmogelijk Je te verklaren waarom de 
liefste mensen van ons gaan. 
Ik heb geen antwoord op je vragen. Wel mag ik 
zeggen dat Hijzelf je lest wil dragen en dat Hij 
voor je zorgt, zoals een moeder en vader doen. 

In leven en in sterven is Hij mijn enige hoop. 
Denken wij aan Zijn woord, dat HIJ sprak vóór zijn 
lijden: 
" Je hart zij niet ontroerd, wees niet verslagen, 
Geloof in God, in Mij, die je bevrijd; 
Went wie zijn kruis achter MIJ aan wil dragen 
zal met Mij leven tot In eeuwigheid!" 

Heer God, wij allen, die Harry gekend hebben. 
zijn ontzettend bedroefd dat hij er niet meer Is. 
Aan hem bewaren wij vele mooie herinneringen, 
die wij nooit zullen vergeten. WIJ bidden U op de 
voorbede van de Mensenzoon: moge Harry • 
levend bij U - tot ons blijven spreken In datgene 
waarin hij ons is voorgegaan: zijn warme gevoelig
heid en oprechte openheid voor mensen. Dat WIJ· 
zelf in zijn geest elkaar nabij mogen zijn In de 
tijd, die nu komen gaat. 

Harry, dank je wel voor jouw vriendschap en voor 
JOUW liefde! 

Voor uw blijk van medeleven na het zo onver

wachte overlijden van onze lieve zoon, broer en 

vriend, zeggen wij U onze oprechte donk 

Bornerbroek, juni 1982 


