
Ter dankbare herinnering aan 

HERMANUS JOHANNES ROUWELER 

echtgenoot van 

Johanna Geertruida Maria Lunter. 

Hij werd geboren te Delden op 4 apri l 
19C5. Na een kort en moedig gedragen 
ziekbed is hij, gesterkt door de sacra
menten der zieken, van ons heengegaan 

op 29 september 1979. 

Tijdens de Eucharistieviering in de H. 
Geestkerk en de crematieplechtigheid 
te Enschede hebben wij hem op 3 okt. 
d.a.v. biddend toevertrouwd aan de 

Heer van alle leven. 

Zijn hele leven heeft zich gekenmerkt 
door een grote l iefde voor zijn mede
mensen. Dat betrof allereerst zijn lieve 
vrouw, van wie hij zoveel hield dat zon
der haar het leven hem alle g lans zou 
verliezen. 

Zijn toewijding gold ook alle mensen 
die hij ontmoette in zijn werk en zijn 
vele vrienden en kennissen. En vooral 

in de laatste jaren van zijn leven was 
hij als een vader voor zijn buren, waar
bij hij geen enkel onderscheid maakte 
tussen nationaliteit of leeftijd. Met name 
ging zijn hart uit naar de kinderen in 
de buurt, die hem beschouwden als 
hun eigen opa. 

Velen zullen deze hartelijke en opge
wekte man erg missen. Hij hield van 
het leven, maar tenslotte heeft hij ook 
dankzij zijn groot geloof het einde 
aanvaard. Want zijn diep vertrouwen 
op de goede God gaf hem kracht om 
ook over de grenzen van de dood heen 
uit te zien naar nieuw leven. 

Met d iepe droefheid, maar vooral dank
baar voor zijn grote vriendschap en 
l iefde, bidden wij nu tot de hemelse 
Vader: 

"Goede God, door zijn grote gastvrij
heid was hij ons dierbaar; neem hem 
nu gastvrij op in Uw hemels Vaderhuis, 
en moge zijn vreugde bij U ons sterkte 
geven in onze droefheid". 

Voor uw blijken van medeleven onder
vonden na het overl ijden van mijn l ieve 
man betuig ik U mijn oprechte dank. 

J. G. M. Rouweler-Lunter 


