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Met een hart verstild van verdriet en pijn, maar ook vervuld 
van liefde en dankbaarheid jegens haar zal in onze 
herinnering blijven voortleven onze lieve dochter, zus, 

schoonzus en tante 

Renate Pouwel 

Tussen haar geboortedag op 9 mei 1966 en haar overlijden 
op vrijdag 7 maart 2003 liggen 36 levensjaren, waarin de 
mooie, maar ook de schaduwkanten van een mensenleven 
haar deel werden. 
Na de VWO-opleiding begon zij haar actieve loopbaan bij 
de O.A.D. reisorganisatie in Holten. 
Tot haar 30e levensjaar heeft zij hier met veel plezier en 
overgave gewerkt. Het omgaan met prettige collega's en 
een goede werksfeer hadden een positieve invloed in haar 
hele doen en laten. 

Haar administratieve vaardigheid was ook bekend bij de 
sportvereniging ZV. De functie van secretaresse van de 
handbalafdeling was aan haar goed besteed. Daarnaast is 
ze ook jarenlang keepster geweest bij ZV. 
In haar latere levensfase werd zij achtervolgd door de 

naweeën van traumatische ervaringen in haar jeugdjaren. 
Angst en depressiviteit namen grotendeels bezit van haar 
leven. 

In haar flat aan de Hengelose Henri Dunantstraat begon ze 
zich ziek, eenzaam en verlaten te voelen, ondanks de vele 
vrienden die zij had. Haar gevoel voor humor raakte ze 
desondanks niet kwijt. 

Renate was ook een echte dierenvriend. Als ze bij ouders of 
familie op bezoek was, kwam de volgende zinsnede er 
praktisch altijd uit: 'Ik moet gauw weer naar mijn "kleine 
kinderen"', doelend op haar 2 lievelingskatten aan wie ze 
zeer gehecht was. Ook de kinderen van Ilse en Laurens 
waren voor Renate een bron van vreugde. 

Nu aan dit jonge, maar rusteloze leven een einde is ge
komen, bidden wij dat de Heer van alle leven haar de rust 
mag geven, die ze zo verdiend heeft. 

Wij willen u allen hartelijk danken voor het medeleven dat 
u getoond heeft na het overlijden van onze lieve dochter, 
zus en tante 

Johan en Annie Pauwel• Rikmanspoel 
Ceciel en Loes 
liseen John 

Marieke, Charlotte 
Laurens en Ellen 

Nick, LiekeW, Tim 


