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Een gelovige en dankbare herinnering aan 

Theodorus Cornelis Korenromp 
sedert 17 jul 1952 echtgenoot van 

SUSANNA MARIA SPIJKER 

Hij werd 6 Juli 1919 te Luttenberg geboren. Gesterkt 
door het Sacrament van de Zieken, overleed hij op 
woensdag 28 juli 1982 te Saasveld, in het nieuwe 
huls, waar h!i met zijn vrouw sinds 3 mei woonde. 
Zaterdag 31 juli d.a.v. hebben wu tijdens de plech
tige viering van de Eucharistie en Uitvaart In de 
parochiekerk van Saasveld afscheid van hem ge
nomen. Wij hebben hem op het kerkhof aldaar aan 
de aarde toevertrouwd In geloof aan de glorievolle 

vernjzen1s van de doden. 

Iedere mens 1s de smid van zijn eigen geluk, zegt 
het spreekwoord. Maar gelovige mensen weten. dat 
we niet zoveel in eigen handen hebben. Geboren 
en getogen In het Sartandse Luttenberg trok hij als 
jongen van 14 jaar uit het ouderlijk huls weg, om 
zijn geluk te zoeken In Twente. Hij kwam in Twente 
terecht, vond er kost en onderdak voor lange tijd 
en leerde en beoefende het smida-ambacht. eerst In 
Hertme en daarna in Ootmarsum, Hengelo en Borne; 
hij behaalde ette diploma's, die hij nodig had. 
In de oorlogsjaren nam hij deel aan het ondergronds 
verzet: hij overleefde de dood van dag tot dag 
zonder te weten voor hoe lang. In deze tijd leerde 
hij zijn vrouw kennen en In deze kerk werd het 
huwelijk gesloten. 
Niet lang daarna openbaarden zich de eerste ziek
teverschijnselen. van verschillende aard; zijn ge
zondheid liet langzaam maar zeker 11teeds meer te 
wensen over en in de jaren daarna werd hij vele 
melen In het zlekenhula opgenomen. Zelf sprak hij 
nooit hierover; hij was bescheiden. eenvoudig, mis
schien ook hard voor zich zelf: hij klaagde nooit. 
Hij wist het even a een kansspel, vol ri8ico's: 

we •unnen de loefde verspelen b•j de Heer en bij 
de mensen; we zijn nog niet voor goed met de 
Hoer en met elkaar verbonden; we kunnen In on· 
genade vallen Niet alleen In de grote wereld, maar 
ook 1n onze eigen kleine wereld leggen mensen 
slechts aarzelend en met vallen en opstaan de weg 
af naar begrip en liefde. eenheid en vrede: ons 
aardse hart Is niet zo groot. dat het zo veel men
sen kan omvatten Moeilijkheden werden opgevangen 
door de begr!Jpende goedheid van zijn vrouw; ze 
konden worden uitgepraat en h!J was niet heet
dragend. Soms gaven de kinderen 1n de buurt hem 
de nodige afleiding, els hiJ rond Pasen met ze 
eieren ging zoeken; soms waren het de paarden of 
de kippen. of de natuur, waarvan hU hield. 
Zun leven is anders gelopen dan hij zelf kon ver· 
wachten: hij kon de wisselval, igheden 1n zijn leven 
aanvaarden; hij vond zijn weg en achteraf bleek een 
en ander toch wel in elkaar te passen. God leidt 
iedere persoonlijke mensengeschiedenis tot een In
nerlijke eenheid, die wij nog niet overzien. 
Om gezondheldaredenen moest hij z\jn smids-am
bacht opgeven; in april 1961 ging hij werken In het 
café van vader Spijker; in de volgende 1aren haalde 
hij opnieuw alle benodigde diploma's, zodat hij in 
1973 het bedrijf kon overnemen. Llchamelljk onder
vond hij steeds meer beperkingen; nog maar zeer 
kort geleden deed hij het bedrijf van de hand en 
mocht h•J nog voor even wonen in het nieuwe huls 
en dit was meer. dan hij had durven dromen. 
Hij was niet bang om te sterven. HIJ geloofde In 
een God. die Zijn mensen vasthoudt door de dood 
heen Door het aacrament van de Zieken werd hl) 
in dit geloof gesterkt. 
Hij leve nu bij God in eeuwige vrede. 

Onze Vader - Wees Gegroet 

Susanna Maria Korenromp-Spuker 
de familie Korenromp 
en de familie Spijker 

danken u oprecht voor uw medeleven tijdens ziekte. 
overlijden en begrafenis van mijn dierbare man, 
onze broer en zwager. 


