
WiJ danken U hartel ij k voor Uw be langstel l ing 
rond het overliJden van onze pa. 

Mevr . W. Ketelaars-Kooien 
en kinderen 

In dankbare herinnering aan 
Adrianus Corne lis Martinus Ketelaars 

echtgenoot van 
Wilhe lmina Anton1a Maria Kooien 

geboren te Tilburg 22 september 1903 
overleden te Tilburg 5 mei 1978, 

gesterkt door het Sacrament van do zoeken. 

Onze pa is van ons weggegaan, toch nog plotse
l ing. We hebben hem altijd zo bewonderd, en na 
zijn l ijden is onze bewondering nog groter ge
worden . Bijna zijn he le leven heeft hij zijn grote be
kwaamheid en kracht gegeven in zijn werk, voor 
zijn vrouw en kinderen. 
Hij deed het met vreugde . Hij genoot van het le
ven : van vrouw. kinderen, k le1nk1nderen. vrienden 
en kenn issen , die op allerlei manieren zijn grote 
belangste lling ondervonden. 
Plezierig in de conversatie met groten. geboren 
vertel ler voor de kleinen . behulpzaam voor ieder· 
een die een beroep deed op zijn vakmanschap. 
Samen met moeder was onze pa welkom b!J jong 
en oud, want zijn opgewektheid straalde uit in 
elk gezelschap waarin hij verbleef. 
Z ij hadden z ich erg veel voorgesteld van hun 
nieuwe huis. 
Lang heeft hij er niet van mogen genieten. Hij 
vond het niet erg te sterven, wel vond hij het erg 
dat h;J moede1 en ons al leen moest achterlaten. 
We vertrouwen mèt hem op een weerzien : hij was 
een mens die in God geloofde, en daaruit leefde 
in groot respect voor zijn medemens. 
Hij zei nooi t een kwaad woord over een ander en 
stond ons ook niet toe iets ten nadele van een 
ander te zeggen. 
Hij was een goede mens. Deze gedachte is een 
tr oost voor moeder en voor ons , d oe hem dank· 
baar zij n voor al les wat wij van hem mochten 
ondervonden. 


