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Dankbaar gedenken we het leven en sterven 
van mijn lieve man, onze zorgzame vader en 
schoonvader, opa en overgrootvader 

t 
Johannes Rouwenhorst 
echtgenoot van 
Johanna Maria Temming 

eerder gehuwd geweest met 
Hendrika Konink 

Hij werd geboren te Beckum op 21 november 
1897. In alle rust is hij overleden te Haaks
bergen in het ve rpl eeg huis " het Wiedenbroek" 
op donderdag 16 juli 1987, na al in januari 
het Sacrament van de Zieken te hebben 
ontvangen. 
We hadden hem voor het laatst in ons midden 
tijdens de uitvaartdienst in d_e _kerk van de 
H. Blasius te Beckum op 21 JUii , waarna we 
zijn lichaam te ruste hebben gelegd op het 
parochiekerkhof. 

Met het sterven van mijn man , onze vader , 
opa en overgrootvader , wordt een lang en 
rijk leven afges loten, wai,raan WIJ met dank
baarheid terugdenken . HIJ was een man van 
weinig woorden , maar zeer plichtsgetrouw : 
een zorgzame vader voor zijn gezin, die van 
een grapje hi eld . Veel werk heeft hij verricht 
en dat kon hij vanwege zijn ijzersterk gestel. 
Veertig j aar ging hij naar de fabriek. Daar
naast was hij gek op zijn boerderijtje , ging 
liefdevol met het vee om, zoals hij ook met 
mensen omging. Hij praatte met pony, kippen 
en koe. Jan hield van regelmaat in het 
leven , was heel secuur in alles en bezorgd . 
We kennen hem met een blij karakter en hij 
danste graag de veleta . 

In zijn leven heeft hij ook tegens lagen ge
kend: het deed hem pijn een van zijn kinderen 
door een ongeluk te moeten verliezen en dat 
zijn vrouw, moeder, stierf in 1955. Maar in 
eenvoudig geloof wist hij verder te gaan. De 
kerk was hem lief ; daar was hij altijd op tijd 
en soms zong hij overdag van de kerk. 
Het deed ons pijn dat deze lieve en een
voudige mens, die tot zijn tachtigste jaar 
nog een blanco dokterskaart had , de laatste 
vijf jaar geestelijk zó achteru it ging, dat hij 
opgenomen moest worden in het verpleeg
huis. Daar hebben ze hem met hee l veel 
liefde uitstekend verzorgd . Ook de opvang 
naar ons toe was harte lijk en warm. Wij zijn 
hen daar erg dankbaar voor. 
Nu wij afscheid nemen van Jan, vader en opa, 
geloven wij vast dat hij nu op zij n plaats is 
bij God , zijn en onze Vader. Hij zal met ons 
verbonden blijven als de goede mens, door 
wie we iets van de goedheid van God in ons 
leven hebben mogen ervaren . 

Wij w illen graag alle mensen danken die 
veel hebben betekend in het leven van mijn 
man, onze vader en, opa , vooral ook de 
mensen die hem de laatste jaren met liefde 
hebben verzorgd. Wij danken al le mensen die 
deze dagen met ons meeleefden. Dat helpt 
ons het verlies te dragen. 

Familie Rouwenhorst - Temming 
Kinderen , klein- en 
achterkleinkinderen 


