
Bidt voor de ziel van zaliger 
Antoon Cornelissen 

Echtgenoot van 
Petronelia Gee:uuda van der Vorst 

geboren te Druten (Gld.) 7 JUli 1909, ll!dig voor
zien van de l:utste H. Sacramenten, o•crlcdcn te 

Geldrop 11 juni 1958. Be~:rncn op het 
St. Lambcnuskerkhof te Eindhoven. 

Bedro<fd en niet begrijpend ~taan wij ervan te 
kijken, hoe het leven van deze sterke mnn zo spoe
dig ctn einde uam. Steeds h,,J hll h.trd gewerkt 
voor zi1n ~czin. Hij was God d•nkbaar d.u hij dit 
kon en mocht doen. Daarbij wa• ZIJn leven door· 
trokken van een groot geloof in God. die de Gever 
•• van alle goed. En toen bij u dens z11n ziekte 
beseft~ dat menselijkerv-4 iize geen aenezin& meer 
moge [Ijk "'a<, heeft hij zich 10 volle bewustZijn 
aan God overgegeven, ,.·etend d•t God de Heer is 
over het leven. God gaf het lenn. H11 neemt het 
terug, als HiJ het wil. H11 is de Vader tn de hemel, 
tot Wie wij bidden: Uw wil geschiede. 

Dierhare vrouw: De zorg voor het gezin heb ik 
u overgedragen en niemand becer <lan ik weet, dat 
dczc zorg bij u in goede handen is. Ik weet ook, 
dat &ij wel zoveel christelijke mned en ,·ertruuwcn 
bezi:, Jat J!IJ dit offer van rniin leven weet te dragen 
en te boven te komen. Het i> durom ook dar ik 
zo te"rcdcn c:n rus:ig kon aterven. Wcc;st niet be
droefd. G 11 moo~;t 'ertrou,.·en, dot .".,; eenm,nl in 
eenzelfde eeuwtg geluk verenigd zullen nJn. 

MIJD jongens: Houdt rnij in gedachten zoals ik 
was. zoals tk voor jullie werkte, zoals ik Aeieden 
en gebeden heb. Houdt God voor o..:en en weest 
goed voor elkaar. 

Eerwurde Zu<rers in bet klooster: Ik heb het 
vaste vertrouwen, <lat uw stil gebed !lenade en 
kracht zal afsmeken bij God voor het gezin dat ik 
achter lur. Ik dank u voor uw hulp en medeleven. 

Pamilic. vrienden en kennissen. Hebt dank voor 
uw hartelijkheid. Vaanwel en bidt voor mij en de 
munen. Ik bid voor u. Laten "11 zo onze vriend· 
schap bliJ•C:n doorzetten. Tot "eerzien in de hemeL -


