


Ter gedachtenis aan 

Willie Kleinlangevelsloo 
echtgenoot van Margret Kleinlangevelsloo • Kok 

Geboren te Luttenberg op 2 maart 1953. 
Hij overleed op tweede Pinksterdag 16 mei 2005. 
Zijn uitvaart vond plaats in de parochiekerk te 
Luttenberg op zaterdag 21 mei, waarna we 
afscheid van hem hebben genomen. 
We hebben Willie ter ruste gelegd op het kerkhof 
aldaar. 

We zijn bedroefd om hem nu al te moeten missen. 
Tegelijk troost het ons dat papa nu verlost is 
van een ongeneeslijke ziekte die hem letterlijk en 
flguurh1k sloopte, maar die hij zo moedig heeft 
gedragen. 
Klagen deed hij nooit. 
Misschien heeft hij meer gevoeld dan hij 1n feite 
uitsprak. 
Hij was altijd vol humor en optimisme, tot het laatst 
toe. Ongeloofli1k. 

We waren een warm gezin en het werd nog warmer 
toen Yvonne en Loes er bij kwamen. H11 had er 
moeite mee om ons nu al achter Ie laten; "Ik vind 
het zo erg voor JUiiie". Willie was trots dat Patrick 
de zaak wou overnemen. Zover de ziekte het 
toe liet ging hij iedere dag naar de zaak in 
Mariënheem om Patnck te steunen. Altijd gedreven 
aan het werk. 

Willie vond het belangrijk dat Dennis met de band 
de spullen goed voor elkaar had. Hij zorgde voor 
een goede bus. Alles moest pertect zijn. 
Hij hielp graag bij de ponyclub, motorrace en auto
rodeo, dat vond hij prachtig. Willie was altiJd gein
teresseerd in het leven van de kinderen, familie, 
buren en kennissen. Zijn broers Bennie en Gerard 
hielpen hem veel. Je kon altijd op hun rekenen. 
Dat zijn zus Ans uit Canada overkwam, deed hem 
goed. 

Broers, zussen en familie bedankt voor alles. 

Papa we zijn dankbaar voor alles wat je voor ons 
gedaan en betekend hebt. Je bliJft ons grote voor
beeld en we blijven altijd van ie houden. 

Rust zacht. 

Dankbetuiging 

Wij vonden het heel f11n dat u Willie vaak hebt 
bezocht toen hij ziek was. De vele kaarten en 
telefoontjes waren voor hem en ons een grote 
steun. Ook voor de geloonde belangstellrng na zijn 
overlijden danken w11 iedereen hartelijk. In het 
bijzonder gaat onze dank uit naar huisarts dokter 
Oiesch. 

Margret 
Dennis en Yvonne 

Patrick en Loes 


