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Ter nagedachtenis aan 

JOHANNES CORNELIS COREMANS 

weauwnaar van 

Anna Catharina Baelemans 

Geboren te Rijen 23 februari 1911 
Aldaar overleden 6 juni 1983 

Voorzien van de Heilige Sacramenten der zieken 

Met de d1epste gevoelens van eerbied en 
respekt zullen wij aan vader blijven denken. We 
worden stil nu er aan zo'n groot en krachtig leven 
een einde is gekomen. In vader werd zichtbaar 
hoe groot en sterk een mens tevoorschijn kan 
komen uit een leven vol zorgen en harde arbeid 
en gebeurtenissen, waar een mens tegen wil en 
dank mee geconfronteerd wordt. Altijd weer 
bleek hiJ voor ons, hoe hard de stormen ook 
beukten, EEN ROTS IN DE BRANDING, een 
mens tegen wie je kon aanleunen en die je altijd 
weer voordeed dat je door plichtsbetrachting en 
doorzetten door niets lamgeslagen hoef\ te wor
den. 
Door zijn kei-harde werken heeft hij een prachti
ge zaak u1t het niets tevoorschiJn geroepen. Van 
de vroege ochtend tot de late avond was de goe
de man bezig in zijn leerlooierij en tegelijkertijd 

gal hij blijk van zijn groot verantwoordelijkheids
besef voor zijn gez1n. Dat was een enorme opga
ve voor hem omdat hiJ daar voor een groot deel 
alleen voor stond, zijn zieke vrouw met wie hij ja
ren en jaren gesukkeld heeft, kon hem hierbij 
niet helpen. Wat moet er veel in zijn hart ZIJn om
gegaan en wat hard moet hij voor zichzelf ge
weest zijn, toen hij het gevolg van de ziekte van 
een van zijn 6 kinderen moest verwerken en hij 
zelf te maken kreeg met lichamelijke gebreken. 
Vader, je hebt het tijdens je leven van ons mo
gen horen, en nu willen we het weer zeggen: 1e 
dwong respek1 af door Je eerlijkheid, door Je ar
berd en door wat Je hebt opgebouwd. Daardoor 
genoot je bij ons en vele anderen een groot ver
trouwen en daar zijn we je intens dankbaar voor. 
Je geloof moet een kracht voor je geweest zijn 
die wij nauwelijks kunnen bevroeden, een kracht 
voor jouw leven DOOR ZORGEN GETEKEND. 
We staan jou af aan de Liefde uit wie jij voortge
komen bent en ZiJn intens dankbaar dat jij onze 
vader mocht zijn. 

Voor uw belangstelling en medeleven bij de 
ziekte, overlijden en begrafenis, betuigen wij u 
onze oprechte dank. 

familie Coremans 


