
Leid mij, Heer, 
naar de poort van Uw hemels paradijs. 



Ter dankbare herinnering aan 

WILHELMUS JOANNES ANTONIUS 
ROUWELER 

echtgenoot van Wilhelmina Joanna Vehof 

Hij werd geboren op 20 mei 1902 te Goor 
en overleed, vol overgave, gesterkt door 
het H. Sacrament der zieken, in het ver
pleegtehuis St. Elisabeth te Delden op 16 
september 1988. Na de gezongen uitvaartmis 
in zijn parochie-kerk van de H.H. Petrus 
en Paulus te Goor hebben wij zijn lichaam 
een laatste rustplaats gegeven op het pa
rochieel kerkhof te Goor. 

Voor Uw belangstelling en genegenheid ge
durende zijn leven en na zijn overlijden 
betuigen wij U onze oprechte dank en 
waardering. 

W. J. Rouweler - Vehof 
kinderen en kleinkinderen 

In zijn 87ste levensjaar is hij van ons heen
gegaan, mijn goede man, liefdevolle vader 
en opa. 

Wij allen bewaren aan hem het beeld van 
een diepgelovige, begrijpende vader. 

Een l'evenlang deed hij ons en vele anderen 
een voorbeeld geven hoe, in respekt voor 
de medemensen, het leven geleefd kan wor
den. 

Meer dan 40 jaar heeft hij in het parochie
koor Gods lof gezongen en aan de liturgie 
met zijn stem luister bijgezet. 

Met grote belangstelling volgde hij de ont
wikkel ingen op godsdienstig terrein. 

Verandering van waarden en normen accep
teerde hij slechts, indien en voor zover 
zij geen bedreiging vormde voor zijn diep
gewortelde geloofsovertuiging. Heel dikwijls 
gaf hij bl ij k van zijn groot vertrouwen op 
God als zijn Leidsman door deze woorden 
van Paulus te citeren : 'Geen oog heeft ze 
gezien, geen oor heeft ze gehoord, geen 
mens kan het zich voorstellen, alwat God 
bereid heeft voor die Hem liefhebben' . 
1 Kor 2, 9. 

Met respekt en in dankbaarheid voor alles 
wat hij voor ons betekend heeft, willen wij 
hem in onze herinnering bewaren. 

Wij hopen de kracht en inspiratie te vinden 
zijn voorbeeld na te volgen. 

Moge hij zijn bij de Heer van leven en ver
rijzenis. 


