
In de vrede van Christus rust 

CORRIE THIJSSEN 
Zij zag het levenslicht in Wamel op 14 juni 
1956. Een chronische ziekte deed dit jonge 
leven eindigen op 18 februari 1978. Op 22 
februari d.a. v. vertrouwden wij haar lichaam 
toe aan de aarde en legden wij haar neer 

in de handen van de levende God. 

t 
Wij wisten allemaal dat Corrie e~n zeer 
zwakke ,6ezondheid had , maar dat haar leven 
zo spoedig zou eindigen, konden wij niet ver
moeden. Wij kunnen dit eigenlijk niet begrij
pen. We kunnen alleen maar met Christus 
uitroepen : .,Mijn God, Mijn God, waarom 
hebt Gij mij verlaten". En we proberen ook 
dat andere woord van Christus na te bid
den : ,,Heer niet mijn wil geschiede, maar 
de Uwe". 
Ondanks haar handicap heeft Corrie zo veel 
mogelijk van het leven genoten. Zij ging 
nooit gebukt onder haar kwaal, integendeel 
zij bleef altijd opgewekt en bleef altijd veel 
van het leven verwachten. Die hoop en ,·er
trouwen hebben haar nooit in de steek ge
laten. 
Daarom trok zij zich niet teru;t tot haar 
eigen beperkt kringetje, maar liet zich overal 
naar toe brengen. Graag was zij aanwezig 
op ontspanningsavonden, waar zij met ieder
een praatte en lachte. Haar grootste vermaak 
was te mogen winkelen in de stad. 
Verlangend keek zij uit, dat z ij in Eindhov!n 
onder ,zelijksoortige zieken een eigen prive 
leven zou kunnen opbouwen. Helaas was dit 
niet meer voor haar weggelegd. 
Vader, je hebt altijd voor mij klaar gestaan. 

Niets was je te veel. Je hebt je helemaal 
opgeofferd voor mij. Bedankt, en moge God 
je tot troost en hulp zijn. 
Henk, overal hebt je me naar toe gereden. 
Heel veel vrije tijd hebt je aan mij besteed. 
Ook jij bedankt, ~n moge God je bewaren 
en zegenen. \Ve zullen in ons gebed aan 
elkaar blijven denken en wc vertrouwen dat 
onze Corrie in God een eeuwige vrede en 
vreugde gevonden heeft. 

t 
\ 'oor de belan~stelling en medeleven bij het 
vrij plotseling overlijden en de begrafenis 
van mijn innig geliefde dochter en zuster, 
betuigen wij U onze oprechte dank. 

Wamel, 22 februari 1978 
Dorpsstraat 12 
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