


Dankbare herinnering aan 

Gerhardus Henderikus Roewen 

Hij werd geboren op 1 september 1935 te Erica: 
Zijn ja-woord gaf hij op 29 december 1961 aan Anna 
Maria Hemel. Uit hun huwelijk werden 2 zoons ge
boren. De trouw aan zijn gegeven ja-woord; de 
trouw, waarmee hi j zi jn werk deed; de trouw , waar
mee hij zich verdienste lijk maakte in 't openbare 
leven, die trouw kenmerkt als een rode draad zi jn 
leven, steeds gedragen door een groot verantwoor
delijkheidsgevoel. Hij werkte 40 jaar bij Emmein en 
deed daarnaast ook vee l voor de E.C.W. Vele jaren 
was hij in diverse verenigingen aktief: leider van 
het jeugdvoet bal , lid van het zangkoor St. Cecilia , 
16 jaar l id en voorzitter van de parochieraad en 
jarenlang lector in de liturgiev ier ingen . Hij bezat 

een heldere geest , wist met mensen om te gaan , 
kon niet kwaad worden , bleef steeds de rustige aan
gename mens. Henny was in alles plichtbewust en 
trouw. Hij drong zich niet op de voorgrond, maar 
zijn belangstelling ging over de grenzen van zijn 
gezin. Ruim 3 jaar geleden werd zijn gezondheid 
aangetast. Langzaam taanden zijn krachten van 
lichaam en geest . Hij moest veel opgeven. Hij sprak 
niet over zijn ziekte , want hij wilde geen mens tot 
last zijn . Wel leefde hij bewuster , genoot van kleine 
d ingen, vooral ook van zijn kleinkinderen , die een 
afleiding voor hem waren tijdens zijn ziekte. Hij 
toonde dat hij zeer gevoelig was, emotioneel kon 
zijn. Een van de laatste dagen gaf hij de zi jnen nog 
mee: "Geld maakt niet gelukkig, je moet er zijn voor 
elkaar". Op zondag 13 oktober 1991 ontving hij het 
Sacrament van de zieken en kort daarna gaf hij zijn 
leven terug in de hand van zijn Schepper. Zi jn stof
felijke li chaam hebben we na een Eucharistie
viering ten afscheid op 17 oktober begraven op het 
R. K. kerkhof te Eri ca , waar het rust tot op de dag 
van de Heer. Goede God , we zijn in tens bedroefd, 
maar ook dankbaar dat hij voor ons een trouwe echt
genoot , een goede zorgzame vader en een lieve opa 
was. Heel zi jn leven heeft hij in U geloofd, op U 
vert rouwd ; we vertrouwen hem toe aan Uw veilige 
handen , om te delen in Uw vrede voor alti jd. 
Wi j gaan verder om er - naar zijn woord - te zijn 
voor elkaar. Zo leeft hij in onze herinnering voort. 

Voor uw belangstelling , voor uw steun tijdens zijn 
ziekzijn en nu voor ons zo droeve dagen, danken : 

A.M. ROEW EN-H EMEL 
kinderen en kleinkinderen 


