
Een onvergetelijke en dankbare herinnering 
willen wij bewaren aan 

HENRICUS JOHANNES RULLENRAAD 
echtgenoot van 

MARIA ELISE ROUVROYE 

Hij werd geboren te Venralj 7 mei 1918. 
Overleden in het St. Joseph ziekenhuis in 

Eindhoven 16 maart 1979. gesterkt met de 
Sacramenten der zieken. 

Na een plechtige Eucharistieviering In de 
kerk van 0. L. Vrouw Visitatie in 

Budel-Schoot. begraven op de Algemene 
Begraafplaats in Budel 21 maart d.o.v. 

Een goede mao en vader is uit ons midden 
heengegaan. De dood is voor hem gekomen 
als een verlossing en bevrijding. 
Toen hij eenmaal wist dat er voor hem geen 
hulp meer was. heeft hij zich bewust en 
voorbeeldig voorbereid op zijn afscheid van 
dit leven. Nu hij van ons is heengegaan 
kunnen wij moeilijk onder woorden brengen, 
wat hlJ voor ons allen heeft gedaan en be
tekend 
Zij die hem gekend en met hem gewerkt he~
ben zullen zijn eerlijke en bli1moed1ge aard, 
de hartelijkheid en zorgzaamheid voor de 
zijnen In hem waarderen. 
HiJ was een plich tsgetrouw man voor zijn 
lieve vrouw met wie hij 34 jaar gehuwd 
mocht zijn , een zorgzame vader voor zijn 
kinderen, een lieve opa voor zijn kleinkin
deren. 
lieve echtgenote, dankzij jouw voortdurende 
aanwezigheid aan mijn ziekbed, heb ik alles 

met moed kunnen dragen. Het afscheid heb
ben we beiden zien aankomen, al kwam het 
dan toch nog vrij onverwacht. 
Beste kinderen, schoonzoon. familieleden en 
bekenden, hebt allen dank voor alles, zorg 
goed voor moeder nu ik er niet meer ben 
Dolf en Jan bedankt voor alles. 
Houd allen goede moed en vergeet nooit dal 
God het beste met de mens voor heeft. In 
Hem en door Hem blijven wij bij elkaar. 

Tot weerzien bij God, vaartwel. 

Pap je molen zullen wij niet vergeten, Zij zal 
altijd blijven draaien in de wind. 

Wij danken U voor de vele blijken van deel
neming, ondervonden bij het over lijden en 
de begrafenis van hem die ons zo dierbaar 
was. 

MEVR. L. RULLENRAAD - ROUVROYE. 
kinderen en kleinkinderen. 

Begr.ond. Ani Broers - Budel. 


