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Dankbare herinnering aan 

Cornelis Hermanus Theodorus 
Bleijswijk 

Hij werd te Haarlem geboren op 4 oktober 1914. 
In Loenen op de Vel uwe groeide hij op. 
Zijn ja-woord gaf hij 24 april 1940 aan Johanna Anto
nia Jansen; uit hun huwelijk werden 7 kinderen ge
boren. Veertig jaar werkte hij als rangeerder bij de 
Ned. Spoorwegen. Zij woonden eerst in Loenen en 
sinds 1954 in Veenoord. Een zorgzame man en vader, 
een opa die gek was met de kleinkinderen. 

Hij was bezorgd om hen allemaal; had een gezonde 
belangstelling; blij dat ze goed terecht kwamen; alle
maal werk hadden; goed met elkaar overweg konden. 
Naast het werk was tuinieren zijn grote hobbie. 
Groenten en bloemen; een natuurliefhebber. 
Echt op vakantie dat niet, maar wel naar Eerbeek 
voor familiebezoek en daar fietsen in de natuur. 
Dat hebben ze heel lang kunnen doen. De laatste 
jaren waren niet gemakkelijk. Veel onderweg naar 
doktoren. De gezondheid liet het afweten. Gedwon
gen afhankelijk zijn dat knaagde aan hem. Dat kwam 
zijn humeur niet altijd ten goede. Hij wilde nog alles 
kunnen doen, maar was geheel op hulp aangewezen. 
Zijn Jo heeft hem tot het laatst verzorgd- en echt ze 
konden niet zonder elkaar. Hij bleef tot het laatst hel
der van geest. Zondag 6 augustus 1995 ontving hij het 
Sacrament van de Zieken. Dinsdag 8 augustus over
leed hij in het Scheperziekenhuis te Emmen. 
Na een Eucharistieviering ten afscheid is zijn stoffe
lijk lichaam op het R.K. kerkhof te Erica begraven op 
zaterdag 12 augustus 1995. Daar wacht het tot of de 
dag van de Heer. We zijn bedroefd, maar ook hee erg 
dankbaar dat hij zolang bij ons heeft mogen zijn. 
Een nog meer lijden is hem bespaard gebleven. 
Wij bidden dat hij nu deel mag hebben aan het leven 
van de verrezen Heer, want hij heeft geloofd dat in de 
dood het leven is. 

Cor, pa en opa, dank voor wat je voor ons was. 
In onze herinnering leef je verder .. .... 

Voor uw medeleven tijdens zijn ziek zijn en nu in 
deze voor ons droeve dagen, danken wij u oprecht. 

J. A. BLEIJSWIJK-JANSEN 
Kinderen en kleinkinderen 


