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Dankbare herinnering aan 

CORRY GRUNNEKEMEIJER 
gehuwd met 
Ben IJ/and 

Geboren te Denekamp 27 februari 1921 
en tijdig gesterkt door het H. Sacra

ment der ernstig zieken overleden 
te Breda 9 december 1980 en begraven 
op het parochiekerkhof te Zevenbergen 

13 december 1980. 

Door het geheel onverwacht heengaan 
van moeder zijn wij allen diep getrof
fen . Moeder was een vrouw met een 
groot Godsvert rouwen. Dit kwam du i
delijk tot uiting allereerst in haar ge
zin . Voor haar man, kinderen en pleeg
kinderen was zij steeds een grote 
steun en toeverl aat. Zij was er altijd, 
ieder uur van de dag en stond ieder
een met raad en daad ter zijde. 
Niet alleen haar huisgezin, maar ook 
de gemeenschap waarin zij leefde, 
mocht dit dagelijks ervaren. Zij was 
een zeer sociaal-voelende vrouw en 
met overtuiging zette zij zich voor kerk 
en maatschappij in. 

Zoals wij moeder altijd gekend hebben, 
zo is zij ook van ons heengegaan. Al 
bleef haar genezing uit, toch onder
wierp zij zich blijkbaar zonder moeite 
aan Gods beschikking en nam zij in 
volle bewustzijn afsche id van al haar 
dierbaren. Wij ge loven dat zij nu leeft 
b ij haar Heer, op wie zij alt ijd ver
trouwd heeft. 
Moeder, je man, kinderen en pleeg
kinderen zijn je dankbaar voor je grote 
inzet en hartel ijke liefde. Voor ons 
verdere leven blijf je een steun, hoe 
node we je ook zullen missen . Sta ons 
bij nu wij verder leven en moge het 
grote Godsvertrouwen dat je eigen was, 
ook ons geloof vermeerderen en ster
ken voor de toekomst die ons wacht. 

Voor de vriendschap tijdens het leven 
en voor het hartelijke medeleven bij 
het overlijden van mijn allerliefste 
vrouw, onze lieve moeder en pleeg
moeder, zijn wij u oprecht dankbaar. 

BEN IJLAND, 
KINDEREN 
EN PLEEGKINDEREN 

Zevenbergen, 13 december 1980. 


