
Ter dankbare herinnering aan 

Martinus Johannes van Rooij 
weduwnaar van 

MARIA GERARDA VAN DEN HEUVEL 

Hij werd geboren te Mierlo op 2 maart 1897 
en is overleden te Nuenen op 17 juli 1986. 
Hij is begraven op het kerkhof van de Cle
mensparochie te Nuenen op 21 juli 1986. 

Hij heeft 89 jaren mogen leven en hij was 
daar blij mee. Want het leven was voor 
hem een gave, die hij gekregen had en die 
hij goed bewaarde. En dat deed hij niet 
door zichzelf te sparen, integendeel, want 
heel zijn leven heeft hij hard gewerkt voor 
zijn gezin en voor hen was dan ook niets 
te veel. Hij heeft zich ingezet met al de 
krachten die hij had en al was het werk ooit 
zwaar, of al waren er tegenvallers, toch 
zette hij door, want hij wilde van die le
vensgave iets maken. 
Hij deed dit samen met zijn vrouw en later 
met zijn kinderen. En toen hij ouder werd 
en de kinderen groter, kon hij dan ook zi jn 
werk aan hen overgeven en toch van nabij
heid alles volgen wat zij deden. Hij woon
de immers graag in de Beekstraat en is 
daar kunnen blijven wonen, totdat het 
bejaardenhuis "De Akkers" gereed was. 
Ook daar was hij tevreden en werd er goed 
verzorgd. 

Zoals hij zelf voor zijn kinderen en voor 
zijn goede vrouw gezorgd had, zolang dat 
nodig was. zo kreeg hij nu de verzorging 
die hij nodig had en de belangstelling van 
de kinderen en kleinkinderen. 
Zoals het leven voor hem een gave was. zo 
was dat ook zijn geloof. Dat had hij mee
gekregen en bewaard en weer doorgege
ven aan die na hem kwamen. Hi j was im
mers een gelovige man. die mede door zijn 
werk, wist dat de mens niet alles kan en dat 
hij afhankelijk is van de Schepper. 
Daarom durfde hij zich ook aan God over 
te geven en is hij rustig ingeslapen. 
Wij wil len bidden: 

God, wij zijn U dankbaar voor onze 
goede vader en lieve opa. Hij hield 
van ons en wij van hem. Geef hem 
daarom een plaats bij U in het geluk, 
dat eeuwig duurt. 
Moge hij zo rusten in vrede. 

t 
Voor uw belangstel ling en medeleven be
toond bij het overlijden van onze l ieve, 
zorgzame vader, groot- en overgrootvader 
zeggen wij u oprecht dank. 
Kinderen, 
klein- en achterkleinkinderen 


