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Ter I iefdevolle nagedachtenis aan 

Johanna Susanna Groot Rouwen Broekhuis 
echtgenote van 

Herman Groot Rouwen. 

* Gammelke 21-11-1919 î Weerselo 16-07-2007 

Begraven te Deurningen op 20 Juli 2007. 
Moeder is oud geworden en heeft de gezegende 
leeftijd van 87 jaar bereikt. Op 14 Mei 1941 
trouwde ze met Herman Groot-Rouwen. Ze 
gingen in Deurningen wonen. 
De oorlogsjaren en de jaren daarna waren 
niet zo gemakkelijk. Toch wist zij naast het 
schildersbedrijf van haar man een goed lopend 
drogisterijwinkeltje op te zetten. Dit was haar 
lust en haar leven , vooral ook het contact met 
de dorpsgenoten. Ze had voor elk kwaaltje wel 
een zalfje en wist overal raad op. 
Het was hard werken met nog eens de zorg voor 
negen kinderen erbij. Ze genoot intens van haar 
gezin, de winkel en de tuin met haar volière. 
Hun huwelijk duurde 49 jaar. Gaandeweg 
trouwden de kinderen en trokken een voor een 
het huis uit. Het werd steeds stiller in huis. 

Het huis en de grote tuin werden hun te groot 
en ook met haar man ging het lichamelijk 
steeds slechter. 
Het werd er voor haar niet gemakkelijker op en 
ze besloten hun huis waar zoveel herinneringen 
lagen te verlaten. Dit heeft haar veel pijn 
gedaan . Ze verhuisden naar Hengelo maar 
kwamen snel weer terug naar Deurningen. 
Aan de vliegveldstraat hebben ze samen nog 
een aantal jaren gelukkig gewoond tot haar 
man op 24 April 1989 kwam te overlijden.Toen 
inmiddels ook bij haar de jaren begonnen te 
tellen verhuisde zij naar het bejaardencentrum 
te Weerselo ondanks de prima verzorging hier, 
vond ze het heel erg dat ze haar zelfstandigheid 
moest opgeven. Als het haar wel eens teveel 
werd dan zei ze: "wat is ' t toch 'n gekleij an 
diskaant van 't graf'. 
Aan het gekleij is nu een eind gekomen en 
we hopen dat ze weer verenigd is met haar 

.Herman. 

Voor al uw blijken van belangstelling tijdens de 
ziekte en na het overlijden van onze zorgzame 
moeder willen we u oprecht bedanken. 

Kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen. 


