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In dankbare herinnering aan 

CORNELIUS LANGE 

echtgenoot van 

Maria Catharina Grol 

Hij werd geboren te Barger-Oosterveld 7 
sep'.ember 1907. Na gesterkt te zijn door het 
Sacrament van de zieken over leed hij op 
maandag 13 september 1982 te Erica. 
Op zaterdag 18 september werd de pl echtige 
Uitvaart gevierd. waarna zijn lichaam te ruste 
werd ge legd op het R.K. kerkhof aldaar. 

Vader was een man van weinig woorden, 
maar had een gouden hart. Voor een ander 
had hij alles over; voor zichzelf verlangde 
hij maar heel weinig. 
Hii keek uit naar afgelopen vrijdag waar hij 
nog samen met zijn kinderen en moeder zijn 
75e verjaardag vierde. Hij had bereikt wat 
hij zo graag wi lde bereiken. Enkele dagen 
ervoor had hij zelf de uitslag van zijn ziekte 
gehaald. Hij wist de ui tslag al, het was voor 
hem geen verrassing. Met moeder en de kin
deren heeft hij toen alles besproken en ge
regeld wat nodig was. 

Hii voelde dat zijn tijd gekomen was en vocht 
niet langer; zijn sterk lichaam had het be
geven. Hij gaf zich over aan Hem, die bij 
vader a ltijd op de eerste plaats gestaan had. 
We kunnen zeggen dat vader een vroom, 
rechtvaardig en eerl ij k mens was. Heeft God 
hem misschien daarvoor beloond? 
Zijn ziekbed heeft maar precies één week 
geduurd. 

Meester Lange was een begrip geworden 
voor Erica en omgeving en het deed hem 
goed als hij met " meester" werd aangespro
ken. Ruim 10 jaar heeft hij samen met moe
der van zi jn pensioen kunnen genieten. Fiet
sen, wandelen en kaarten; ze deden het sa
men en zó waren deze twee mensen geluk
kig met elkaar. 
Zijn grootste zorg was dan ook dat hij moe
der alleen achter moest laten. De kinderen 
hebben hem echter verzekerd dat hij daar 
niet bezor.gd over behoefde te zijn . 

Vader, we zijn je dankbaar voor al les. 

Voor de vele blijken van medeleven, zeggen 
w ij U hartelijk dank. 

Moeder. 
Kinderen en kleinkinderen. 

Erica, september 1982. 


