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Gedenk in uw gebeden 

Gerardus Hermanus Johannes 
Rouwen 

weduwnaar van 

Hendrika Gerharda Alberta Maria 
Poepen borg 

Hij werd geboren op 11 augustus 1933 te Losser. 
Na een kortstondige ziekte en voorzien te zijn 
van de Heilige Sacramenten der Zieken is hij 
overleden in het ziekenhuis te Hengelo op 19 
maart 2000. Na een plechtig gezongen Eucharistie
viering is hij gecremeerd op 23 maart 2000 te 
Usselo . 

Samen met zijn vrouw kregen ze 6 kinderen . 
Door hard te werken konden ze veel dingen 
ondernemen met elkaar. Hij w as een levenslus
tige man die volop van het leven genoot. Gezellig 
samen zijn verkoos hij boven alles. Maar verdriet 
bleef hen ook niet bespaard. Al vroeg moesten ze 
hun oudste zoon : Ben nie verliezen . Op zee r 
jonge leeftijd, kreeg hij nog een groot verlies te 

verwerken . Op 27 oktober 1977 overleed zijn 
lieve vrouw. Nu stond hij alleen voor de zorg van 
zijn kinderen . Dit was voor hem een hele zware 
taak. Doordat hij lichamelijke klachten kreeg, 
kwam hij bij huis. Dit kon hij moeilijk accepteren. 
Toch pakte hij de draad weer op, om als vrijwilli
ger op de buurtbus te gaan rijden . Dit heeft hij met 
veel inzet en plezier ruim 13 jaar gedaan. Zijn 
gezondheid liet het niet meer toe, om langer op 
de bus te mogen rijden. Ook auto rijden en fietsen 
viel hem zwaar te moeten inleveren. 
Nadat hij 65 was geworden had hij het gevoel 
echter "gepensioneerd" te zijn. Dit maakte hem 
oud . Op 8 maart werd hij getroffen door een 
hersenbloeding. 
Door totaal afhankelijk te zijn van anderen, kon hij 
dit moeilijk verwerken. Hoe hij -sprakeloos- steeds 
krachtiger onze hand vasthield en tot de laatste 
dagen zich vastklampte aan ons, werd hij op 19 
maart voorzien van het Heilige Sacrament der 
Zieken. In het bijzijn van zijn kinderen, overleed 
hij op 19 maart 2000 in het ziekenhuis te Hengelo. 

Hierbij willen we iedereen bedanken voor de 
belangstelling tijdens zijn ziekte en uitvaart en 
vooral voor het medeleven tijdens deze moeilijke 
dagen . 

De familie. 


