


Ter dankbare herinnering aan 

FRANCISCUS JOHANNES 
CORNELIS ROMBOUTS 

echtgenoot van Mania Johanna Kuypers 

Hij werd geboren o,p 29 november 1900 
te Steenbergen. Voorzien van het Sa
crament de.r Zieken overleed hij 2 sep
tember 1981 te Almelo. Na een Eucha
ni5,tievierin.g ui,t dankbaarheid voor zijn 
leven me,t ons, in de St. Christoffelkerk, 
hebben wij hem o,p 5 september bege
leid op zijn laats,te tocht naar het R.K. 
ker.khof te Almelo. 
Wij willen Frans Rombouts in herinne
ring houden als een vitaal en levens
lustig mens, die altijd aktief bezig was 
met alles, tot een plotselinge zie~te hem 
overviel. Zijn gezellige en humoristische 
manier van praten brach,t veel levens
vreugde in het gezin en in de kennis-
5,enkning voor.t. Hij was een heel be
leefde en bescheiden man. 
Zijn werik als bouwkundi.ge was tevens 
zijn hobby. Hierin was hij iemand met 
gevoe-1 voor maat, vorm en schoonheid. 
Hij hield veel van de oude gebouwen 
met mooie archi,tectuur en kon zich 
daar intens in uitleven . Zowel zoon als 

vader van een zeer kreatief gez,in heeft 
hij zijn leven lang met liiefde in de 
Harmonie gespeeld. 
De laatste jaren was hij graag s,teeds 
bezig -in zijn schuurtje o,f zolderkamer
tje met het repareren van klokjes of 
me.t het timmeren van allerhande voor
werpen. Zijn we r.kwijze was zoals ook 
hij was : uiterst origineel. Wat zijn ogen 
zagen konden zijn handen maken. 
Met zijn diepe geloof in God wis.\ hij 
zich zijn hele leven staande te houden. 
Tijdens zijn ziekte was hij nóg vol 
goede moed en hoop voor de toekomst, 
waarmee hij zich de laatste dagen van 
zijn ziekbed vol ventrouwen heeft over
gedragen in Go.ds handen. 

Voor Uw hartelijke blijken van medele
ven na het overlijden van mijn lieve 
man, onze vader en opa betuigen wij 
U onze oprechte dank. 

Mevrouw M. J. Rombouts-Kuypers 
Kinderen en kleink,inde.ren 

September 1981 
Bornsestr:aat 131 a 
7607 KL Almelo 


