
Wil in uw gebeden herdenken 

GERARDUSHERMANNUS 
GROOT ROUWEN 

weduwnaar van 

GESINA EUPHEMIA HASSINK 

Hij werd geboren in Deurningen op 26 juli 1902 
en overleed op 21 maart 1994 in Hengelo. Op 25 
maart 1994 hebben we hem begraven op het 
parochiële kerkhof in Deurningen. 

"Om je heengaan treuren wij, 
maar we zijn dankbaar om wat j e voor ons 

was." 
Want Pa was heel veel voor ons. 

Een zachte, lieve vader en opa, die altijd eerst 
aan anderen dacht. Een gevoelige, emotionele 
man, maar iemand, die niet van ruzie hield. 
Een bindend figuur, die steeds weer het com
promis zocht. Een tevreden mens. Een mens 
met humor. In vele functies heeft hij zich met 
zijn hele persoon voor de gemeenschap inge
zet. Wie hem gekend heeft weet hoe serieus en 
nauwgezet hij daarbij te werk ging. 
Pa was een diepgelovig man en dat geloof, 
waaruit hij zijn kracht putte , heeft hij altijd uitge
dragen. Trots was ie op de onderscheiding, die 
hij kreeg voor de 50 x, dat hij als Broeder-

meester de bedevaart van Deurningen naar 
Kevelaer organiseerde en begeleidde. En zijn 
reizen met ma naar Lourdes werden glorieuze 
hoogtepunten in zijn leven. 
Hij was een toegewijd echtgenoot, die absoluut 
niet zonder ma kon, met wie hij een mensenle
ven lang alle lief en leed deelde. Toen ma in 
1987 overleed, begon voor hem dan ook het 
doek te vallen. Gelukkig is hij toen jarenlang 
liefdevol opgevangen in het gezin van Gerrit en 
Femie. Tot hij naar het "Borsthuis" verhuisde , 
waar hij in zijn laatste levensepisode met louter 
goede zorgen is omringd. 
En nu , na ruim 91 jaar is zijn kaars opgebrand 
en heeft Onze Lieve Heer hem gehaald. 
Een rijk leven is ten einde. Dat wiJ in die rijkdom 
zo ruimschoots hebben mogen delen , stemt 
ons dankbaar. 
Pa staat onuitwisbaar in onze herinnering : we 
zullen hem nooit vergeten! En hij ons ook niet! 
De gedachte, dat we in hem nu een krachtige 
voorspreker en een warm pleitbezorger hebben 
bij Onze Lieve Heer, zal ons in deze dagen 
zeker troost geven. 

Voor uw belangstelling en deelneming na het 
overlijden van onze vader en opa zeggen wij u 
hierbij hartelijk dank. 

Kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkind. 


