


Ter nagedachtenis aan 

JAN DE ROOI] 

echtgenoot van 

Toos van der Eerden 

Hjj werd geboren te Boxtel op 21 augustus 
1920 en stierf aldaar op 1 oktober 1984. Na 
de uitvaartdienst in de St. Petruskcrk hebben 

we hem begraven op het kerkhof Munsel. 

Een slopende ziekte heeft in zeven maanden 
tijds een eind gemaakt aan zijn leven. Hij heeft 
zijn ziek-zijn moedig verwerkt: hij kon er op 
een rcëele manier over praten en klaagde er 
nooit over. Tot het einde toe is hij door Toos 
en zijn kinderen thuis verzorgd. Hij was hen 
daar heel dankbaar voor. Talloze mensen kwa
men hem de laarste maanden in de keuken 
opzoeken. Als iemand het er dan eens moeilijk 
mee had, begreep hij dat volkomen. Bovendien 
vond hij de kracht om andere zieken moed in 
te spreken terwijl hij zelf dodelijk ziek was. 
Tot het laatste moment behield hij zijn levens
lust en bleef hij helder van geest. Voordat hij 
stierf wilde hij nog allerlei zaken afronden en 
ook de omgeving nog eens zien waarin hij 
altijd geleefd had. 
In onze herinnering zal hij blijven voortleven 
als een goede man met een opgeruimd karak
ter. Hij was een lieve en zorgzame echtgenoot 

en vader die het liefst thuis was bij zijn gezin. 
Want dat was alles voor hem. Hij hield veel 
van gezelligheid en was ook erg handig. In de 
meest uiteenlopende zaken, van bakken tot 
metselen, was hij bedreven. In het huis van 
Karin en Sjef heeft hij ook veel gewerkt. 
Zijn groorstc liefhebberij vormde de hockey
sport. Hij heeft deze aktief beoefend tot zijn 
63ste jaar. 
Afgelopen zaterdagavond nam hjj in zijn 
wagentje samen met Toos nog deel aan de 
avondmis. Hij ontving de kommunie en bad 
op het einde nog bij het beeld van Maria. Zo 
heeft hij toen in geloof afscheid genomen van 
het leven en zich toevertrouwd aan de Heer 
van leven en dood. Moge God hem nu liefde
vol bij Zich opnemen in zijn eeuwige Licht 
en moge Hij Toos en de kinderen de kracht 
geven om de zware slag van zijn heengaan te 
verwerken. 

Voor uw medeleven bij de ziekte en het sterven 
van Jan willen wij u van harte bedanken. 

Toos de Rooij-van der Eerden 
Karin en Sjef 
Jan 
Stephan 
Rogier 


