
Herinnering 

Alles lijkt voorbij, 
Je handen, je ogen 

De dingen die jij mij zei. 
Alles lijkt verloren 

Gestorven - ben jij. 

Alles lijkt voorbij, 
Mijn tranen, mijn zorgen 

De dingen die ikje zei. 
Alles lijkt verloren 

Afgepakt - van mij. 

Alles lijkt voorbij, 
Ons praten, ons groeten 

wat ons maakte tot een wij. 
Alles lijkt verloren 

Vergaan met 't getij. 

Wat mij rest, is voor even, 
De herinnering 

Aan jou in mijn leven; 
En soms het gevoel 

Dat jij toch bent gebleven. 
Waar hij niet is, zal hij altijd blijven .. . 



Pa: zorgzaam, gezellig, eigenwijs, knorrig , 
rustig, betrokken, humorvol, gesloten, 
sociaal, verbonden met de natuur. 

Dankbaar bewaren wij de herinnering aan het leven van 

Gerhardus Josephus Rouwers 
Sedert 18 augustus 1994 weduwnaar van 

Geertruida Maria Aleida Steggink. 

Pa werd geboren op 13 februari 1927 te Agelo. Hij was de 7de 
uit een groot gezin van 10 kinderen . Op 22 december 2004 is 
hij overleden, nadat hij op 19 december de ziekenzegening 
heeft mogen ontvangen. Op 27 december hebben we hem 
na de Eucharistieviering in de H.H. Simon en Judaskerk te 
Ootmarsum, te ruste gelegd op het parochiële kerkhof aldaar. 

Nadat Pa de lagere school doorlopen had, is hij eerst als 
boerenknecht gaan werken. In 1948 tot 1950 heeft hij als 
militair in Indië gediend bij de aan- en afvoertroepen. 
Na zijn dienstperiode is hij als kantonnier bij de provincie 
Overijssel in dienst getreden. Dit werk deed hij met veel plezier, 
want Pa was altijd een echte liefhebber van het buitenleven. 
Op 27 april 1960 trouwde hij met Ma en samen kregen ze vier 
kinderen . In 1970 werd hij afgekeurd, omdat zijn heupen niet 
wilden, zoals hij dat zelf wel graag zou willen . Vanaf die tijd is 
Pa altijd thuis geweest en heeft daar samen met Ma het café 
verder uitgebouwd. In 1975 werd het nieuwe café met woon
huis gebouwd. Het was een hele vooruitgang, vergeleken met 
het oude café, annex woonhuis. Iets waar Pa en natuurlijk ook 
Ma best trots op waren en dit mochten ze ook zijn! 
Totdat op 18 augustus 1994 plotseling zijn vrouw Truus, onze 
Ma, overleed. Iets wat ons allen zeer diep heeft getroffen. 
Maar omdat Pa een gelovig man was, wist hij ook in die tijd 

veel kracht uit zijn geloof te halen. Zo ook, heeft hij ons toen, 
altijd op de goede momenten weten te steunen. Altijd hield 
Pa de moed erin, ondanks deze moeilijke periode. 
Naar mate de jaren verstreken en alles weer in rustiger vaar
water kwam, begon Pa steeds meer tijd vrij te maken voor 
zijn kinderen en kleinkinderen. Hij ging daarbij, op zijn eigen 
manier, met een ieder van ons om. Zo moest je dan ook altijd 
even samen met hem koffie drinken met iets lekkers daarbij. 
Ook op zijn 7 kleinkinderen was hij, weer op zijn eigen manier, 
bijzonder gesteld. Opa had daarom dan ook altijd wel wat 
lekkers, in een of ander keukenkastje voor hen liggen. 
Maar ook ging met het verstrekken van de jaren, zijn gezond
heid steeds iets meer achteruit. Op een gegeven moment 
moest hij zijn grote hobby: de moestuin vaarwel zeggen. Dit 
was het begin van het steeds opnieuw inleveren, van een deel 
van zijn lichamelijke vermogens. 
Sinds afgelopen zomer werd zijn gezondheid snel minder en 
vanaf oktober dit jaar, kon je zien dat hij met de dag meer 
hulpbehoevend werd. Zijn laatste grootste wens was thuis te 
kunnen blijven wonen en hier te sterven. Hieraan hebben wij 
gelukkig kunnen voldoen. Op 22 december heeft hij zijn laatste 
levensadem, omringd door zijn kinderen in zijn eigen huis, 
uitgeblazen. In het vertrouwen dat God hem na dit aardse 
bestaan op zal nemen bij zijn vrouw, waar naar hij zo verlangde. 

Mogen wij daarom hopen, dat het goede wat van Pa en Ma 
is uitgegaan, door zal werken en vrucht zal dragen, in ons 
verdere leven. Daarvoor zullen wij dankbaar zijn!. 

Voor uw blijken van medeleven en belangstelling tijdens zijn 
kortstondige ziekte en overlijden, zijn wij U zeer erkentelijk en 
zeggen wij U, onze oprechte dank. 

Kinderen en kleinkinderen 
Agelo, 27 december 2004 


