
Ter dankbare herinnering aan 

tJohannes Henricus Rouweler (Jan) 
"Kaamp's Jan" 

echtgenoot van 
Maria Gerharda Theodora Ganzeboom 

Hij werd geboren op 15 juli 1920 te Bornerbroek. Op 
23 november 1965 trouwde hij met Marietje 
Ganzeboom. Gesterkt door het Sacrament der Zieken, 
is hij op 27 maart 1999 overleden in het verpleeghuis 
St. Elisabeth te Delden. Na een Eucharistieviering in 
de parochiekerk van St. Stephanus te Bornerbroek, is 
hij op 1 april d.o.v. begraven op het kerkhof aldaar. 

Jan was een goed mens die hield van eenvoud en 
gewoon doen. Voor Marietje is hij een liefdevolle en 
zorgzame echtgenoot geweest. Bijna 35 jaar heeft hij 
met haar lief en leed gedeeld. Ook het verdriet dat het 
hen niet gegeven was kinderen te mogen hebben. 

Begonnen als landbouwer, nam hij na het overlijden 
van zijn broer Gerard in 1966 het café over. Met hart 
en ziel en met nauwgezetheid heeft hij zich voor de 
zaak ingezet. Hij wist er een gezellige sfeer te schei;r 
pen en voor menigeen was Jan een praatpaal bij wie 
men eens iets kwijt kon. Men wist dat het bij hem vei
lig was. Het is hard werken ~eweest, vaak tot in de 
vroege uurtjes. Toen het café m 1987 verkocht werd, 
was het voor hem zwaar om er afstand van te moeten 
doen. 
Zijn grote liefhebberij waren paarden en alles wat 
daarmee samen hing. Als "koctsnkeerl" kon hij zijn 

hart ophalen en was hij overal voor te vinden. Jan was 
een mens die allereerst uitging van het goede in iede
re mens. Hij kon zich amper voorstellen dat mensen 
ruzie maakten. Hoewel hij zelf de kindervreugde 
miste, was hij erg gesteld op kinderen, met name op 
zijn neven en nichten. Hij volgde hen met belangstel
ling en zij hadden in oom Jan een interessante 
gesprekspartner. 
Jan was ook mode-bewust. Hij hield van mooie kleren 
en stak zichzelf ook graag in een degelijk kostuum 
volgens de laatste mode. 
Bij dit alles was hij ook een gelovig mens, niet over
dreven, maar op een gezonde wijze. Aan bidden en 
kerk heeft hij een normale plaats in zijn leven gege
ven. 
De laatste jaren werden gekenmerkt door het gaande
weg afnemen van zijn geestelifl.<e helderheid. Zijn 
geheugen liet hem in de steek, hij raakte zijn richting 
kwijt. In september 1998 werd hij opgenomen in het 
Verpleeghuis in Delden. Daar is hij liefdevol verzorgd 
en gesteund door zijn vrouw, zussen en velen. Een 
lang ziekbed is hem bespaard gebleven. Hij mocht in 
vrede inslapen en zijn leven met vertrouwen leggen in 
Gods handen. 

Moge hij rusten in vrede. 

Voor uw belangstelling en meeleven tijdens de ziekte 
en na het overlijden en afscheid van mijn man en 
onze broer, danken wij u oprecht. 

Marietje Rouweler • Ganzeboom 
An Rouweler 
Mien Rouweler 
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