
Dankbare herinnering aan 

Bernardus Antonius Rouwhorst 
weduwnaar van 

Gesana Hendrina Wennekes 

Geboren te Lichtenvoorde op 11 november 1917 
en toch nog plotseling overleden op 17 november 
1999 

Bernard werd als oudste van acht kinderen m 
Lichtenvoorde geboren. De lagere school heeft 
hij snel doorlopen zo snel zelfs dat hij nog te jong 
was om te gaan werken en dus de zesde klas nog 
maar een keer over deed Op zijn 12e jaar ging 
hij aan het werk bij eierhandel Pothof om zo wat 
bij te verdienen voor het gezin Hij haalde eieren 
op bij de boer om ze een paar dagen later weer 
weg te brengen naar de winkel. Dit werk heeft h11 
tot zijn 65e gedaan de eerste jaren met de 
bakfiets toen met paard en wagen daarna met 
de vrachtwagen Bernard trouwde op 18 no
vember 1947 met Dien Wennekes De eerste 
jaren woonden ze bij de familie Lurvink aan de 
Van He1jdenstraat, daarna kregen ze een woning 
aan de Bronckhorststraat. Ze kregen twee 
kinderen Ronald en Tonnie Ze hebben ook nog 
opa Wennekes en een zus van moeder jaren m 
huis gehad Toen Bernard het wat rustiger aan 

kon doen. gingen ze veel fietsen of naar het bos 
met de auto. waar moeder dan een boek las en 
hij met de auto aan het prutsen was Ook was hij 
handig in timmeiwerk, zo heeft h11 voor zijn eerste 
tv een televisiekastJe gemaakt uren heeft hij 
daaraan gewerkt En voor zijn eerste volks
wagen (kever) heeft h11 een complete garage 
gebouwd. In 1987 stierf Dien een zware tijd brak 
voor hem aan waarin hij ook niet veel nieuwe 
kontakten zocht. Zo'n dne jaar geleden kwam hij 
m 'de Klinke' terecht. omdat het huis aan de 
Bronckhorslstraat hem te groot werd H1J leefde 
weer een beetje op, want hij was druk met de 
bLJrtjes die nogal eens een karweitje voor hem 
hadden. Het laatste jaargingen zijn longen steeds 
verder achteruit ze deden niet meer het werk 
waarvoor ze bedoeld waren Met z11n verjaardag 
(11-11) was hij al verkouden. toch hebben we het 
met zijn allen erg gezellig gehad Helaas ging hel 
dinsdagmorgen zo slecht met hem dat hij voor een 
paar dagen naar het be1aardenhu1s zou gaan om 
aan te sterken Woensdagmorgen was hij daar 
Eindelijk werd een grote wens van hem vervuld. 
Om twaalf uur heeft hij erwtensoep geh<ld is hij 
naar de wc geweest en werd daarna in bed 
gestopt HiJ is heerlijk in slaap gevallen niet 
wetend dat hij niet meer wakker zou worden. 

WIJ willen eenieder danken die ons in deze 
moeilijke tiJd geholpen heeft 

Familie Rouwhorst 


