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Ter dankbare herinnering aan 

Gerrit Prinsen 
echtgenoot van Truus Rouwen 

Hij werd geboren op 28 april 1907 te Hengelo Ov. 
Op 231uni 1994 overleed hij geheel onverwacht te 
Hengelo Ov. Na de H. Eucharistieviering 1n de 
parochiekerk van de H. Lambertus te Hengelo 
Ov. hebben wij hem begeleid naar het cremato· 
rium "Enschede" te Usselo, 27 juni d.o.v. 

Geheel onverwacht ging vader van ons heen, 
enige dagen na de vreugde van het 60-jarig 
huwelijksjubileum. Met dankbaar hart denken we 
aan hem terug, want hij betekende veel voor ons. 
Op de eerste plaats was hij een liefdevolle echt· 
genoot voor moeder. en voor ons, kinderen. was 
hij een zorgzame vader, waarvoor hij altijd hard 
gewerkt heeft. 
Hij bezat een optimistische natuur en zat altijd vol 
humor. In het verenigingsleven ontpopte hij zich 
als een goed spreker en kreeg de lachers gauw 
op zi1n hand. Hij wist zijn talenten goed te gebrui
ken. Velen heeft hij de danskunst bijgebracht. 
Hij hield van mensen om zich heen en gezelligheid 
kende bij hem geen tijd. 
In zijn vrije t11d ging zijn hart uit naar de zang. waar 

hij een groot liefhebber van was. Ook bridgde hiJ 
graag. en bij een feesteli1ke gelegenheid ver
maakte h11 de gasten met een levensloop 1n 
dichtvorm. 
Hij reisde graag om van de wereld iets te zien. 
Vader was u1te1ndelijk een gelovig man. die zijn 
geloof heel eenvoudig en zonder opsmuk be
leefde. 
We zullen hem missen en vooral de klein- en 
achterkleinkinderen op wie hij zo dol was. 
Moge hij thans in de heerlijkheid van Gods onein
dige Liefde worden opgenomen en voor ons een 
voorspreker blijven vanuit de hemel. 
Wij putten troost en sterkte uit alles wat hij voor 
ons geweest is. 

H11 ruste 1n vrede. 

Voor uw medeleven na het overlijden van mijn 
lieve man, onze lieve vader en opa, danken wij u 
hartelijk. 

T. Prinsen-Rouwen 
Kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkinderen. 


