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echtgenoot van 
Ria Groot Rouwen-Gies 

Gerard werd 47 jaar geleden geboren als 
6de kind in het gezin Groot Rouwen te 
Hasselo. Het was hard werken op de 
b~erderij. Na zijn studie op de HTS is hij 
b11 wegenbouwbedrijf Temmink gaan 
werken. In de tusentijd heeft hij Ria leren 
kennen, en menig kilometer afgelegd, en 
om snel over te z11n kostte het heel wat 
verkeersboetes 
In zi1n huweli1k werden Richard en Marinka 
geboren. en zijn gezin was heel belangr11k 
voor hem. 
Gerard was erg gedreven in zijn werk, en 
was een echte perfectionist. Alles wat h11 
deed moest goed gebeuren . 
Naast zijn werk was tuinieren zijn hobby, 
en dat moest er tot in de puntjes uitzien. 
Hij was een natuurmens. en ging vaak 
samen met z11n gezin wandelen in het bos 
Ook in het Aboretum in De Lutte waren 
ze vaak te vinden. 

Na 1 8 dienstjaren in de wegenbouw, waar
bij het keihard zakelijke voorop stond en 
de mens vergeten werd. wat Gerard 
achteraf als tropenjaren ervaren heeft, 
ging zijn gezondheid hem parten spelen. 
Hij kreeg last van z11n nek en rug. Na allerlei 
therapi!!n ging het sterk bergafwaarts. H11 
kon moeilijk het accepteren dat het steeds 
minder ging, terwijl hij nog vol energie zat. 
Ook vond hij het erg dat hij maatschappelijk 
niet meer mee telde. 
Gerard had zoveel klachten dat de ertsen 
deze niet thuis konden brengen, en hij niet 
begrepen werd. daarin voelde hij zich erg 
eenzaam. 
Ondanks dat je veel pijn en klachten had, 
stond je toch altijd voor ons klaar. en heb
ben we toch vaak gelachen on je humcr 
ristische opmerkingen. 
We zullen je erg missen en ie nooit 
vergeten. Veel liefs van 1e vrouw Ria, en 
de kids, Richard en Mar1nka. 

Allen die belangstelling hebben getoond 
bij Gerards ziekte en na ZIJn overlijden zijn 
we heel dankbaar. 


