
Dankbare herinnering aan 

WIM DE LANG 

weduwnaar van 

JOHANNA KOOIJMAN 

geboren te Rossum op 15 augustus 1903, voor
zien van de H. Zalving, overleden op 8 novem
ber 1986 in Huize "St. Henricus" te Wamel. 
Wij hebben hem te rusten gelegd op de Alge
mene Begraafplaats te Beneden-Leeuwen. 

t 
Een goede man, vader en opa is nog onver
wachts van ons heengegaan Hij heeft de 
leeftijd dor sterken mogen bereiken. Hij was 
een arbeidzaam mens, die niet stil kón zitten. 
Hij heeft hard moeten werken om in het on
derhoud van zijn groot gezin (11 kinderen) te 
voorzien, maar ook ging hij hen voor in het 
geloof en een christelijke levenshouding. 
Ongeveer 10 jaar geleden trok hij in, met zijn 
vrouw, in Huize Henricus te Wamel. Ze voel
den zich gelukkig en tevreden en waren dank
baar voor de goede verzorging. Toen zijn 
vrouw, met wie hij 55 jaren getrouwd was, 
overleed, werd het stil om hem heen; hij was 
verdrietig en begon zich eenzaam te voelen. 
Daarom brachten zijn kinderen en kleinkinde
ren regelmatig een bezoek. Daar was hij blij 
mee en dankbaar voor. 
Na dit welbestede en zorgzame leven heeft 
zijn Schepper hem nu tot Zich genomen om 
hem een plaats te geven, die van eeuwigheid 
voor hem bestemd was: "Kom binnen, goede 
en trouwe dienaar, In Mijn vreugde". 

Hemelse Vader, wij danken U dat U onze 
vader voor een lang ziekbed hebt gespaard 
en dat hij zo vredig heeft mogen sterven. 
lieve vader. wij zijn u dankbaar voor het 
voorbeeld aan ons gegeven en voor uw zorg 
en liefde aan ons besteed. Wij hopen en bid· 
den dat u nu weer verenigd moge zijn met 
moeder en voor altijd gelukkig mag zijn in 
een leven zonder tranen en verdriet. 
Lieve kinderen en kleinkinderen, blijft de band 
waardoor we één waren bewaren. Dank voor 
jullie goedheid. 
God, vader heeft altijd met anderen in vrede 
willen leven, geef hem nu de eeuwige vrede 
en het loon voor zijn trouw en geloof. 

Onze Vader • Wees gegroet. 

Moeder Maria, wees een voorspreekster 
voor hem. 

Voor uw medeleven bij het overlijden van 
onze vader en opa, zeggen wij U hartelijk 
dank. 

Zijn kinderen en kleinkinderen. 


