
Ter dankbare herinnering aan 

CORNELIS THEODORUS VAN ROSSUM 
echtgen •Ot ven 
Corne11e Augusta van Rossum 

Geboren te Wamel 29 oktober 1905 en 
overleden te Tiel 30 november 1981. na 
voorzien te zijn van het H. Sacrament der 
zieken 

HIJ werd begraven op het Algemeen Kerk 
hof te Wamel op 3 december d.e.v 

WIJ waren allemaal verslagen toen we opeen• 
geconfronteerd werden met dit heengaan. 

Vader was een oprecht christenmens, d•e steeds 
klaarstond voor i edereen. 

Ofschoon wij onze dierbare man. vader en ope 
graag nog lang on ons midden hadden gehad, 
aanvaarden wiJ met een bedroefd hart zijn dood 
en vertrouwen hem toe aan God, onze Vader 
on de hemel 

Gemakkelijk Is zijn leven niet altlJd geweest. 
went om voor een gezin van 10 personen de 
kost te verdienen. moest er hard gewerkt wor
den. 

HIJ hield vsn eenvoud en oprechtheid en was 
trots als h!J iets voor zun kinderen kon doen 

Van alles wat hiJ verbouwde. moesten zij mee 

kunnen profiteren. Steeds was hij vol belang
stelling voor het wel en wee on hun gezinnen. 

Toen hij later door zijn handicap niet meer op 
het land kon werken. kon hij zich hier eerst 
moeilijk bij neerleggen. maar dank zij zl)n vrouw 
en kinderen, heeft hij mogen genieten van een . 
mooie oude dag 

En terwijl hij tot het laatst toe hoopvol bleef 
u;tz1en naar de toekomst. heeft hij na een kort 
ziekbed zich geschaard in de rijen voor Gods 
troon. 

Wij mogen God dankbaar zijn, dat Hij vader 
voor een lang ziekbed heeft gespaard. 

Nog heel lang zal vader In de herinnering 
blijven van allen die hem liefhadden. in het bij
zonder zijn echtgenote, met wie hij 43 1aar innig 
verbonden was In lief en leed 

Voor de vele bllJken van medeleven, betoond 

na het overlijden en biJ de begrafenis van mijn 

dierbare man en onze lieve veder, schoonvader 

en opa, betuigen wlJ U onze oprechte dank. 

C. A. VAN ROSSUM - VAN ROSSUM 

KINDEREN EN KLEINKINDEREN 

Wamel. december 1981 


