
Dank U voor alle goede vrienden, 
Dank U, o God voor. al wat leeft. 



t 
Ter dankbare herinnering aan 

CORNELIS BERNARDUS VAN RIJN 
weduwnaar van Henrica Wilhelmina Olthof. 

Vader werd geboren op 24 maart 1898 te Wijk bij 
Duurstede. Gesterkt door het Sacrament der 
Zieken, overleed hij op 29 mei 1987 in het ver
pleeghuis " Het Wiedenbroek" te Haaksbergen 
en werd op 3 juni daaropvolgend, naast moeder in 
het graf gelegd op het R.K. kerkhof te Neede. 

Met een glimlach van tevredenheid , enkele uren 
voor zijn sterven, nam hij afscheid van zijn dier
baarste bezit, zijn kinderen en hun gezinnen. 
Sinds het overlijden van moeder, bijna 12 jaar ge
leden, heeft hij de zorgen voor het gezin - of
schoon ze allen al waren getrouwd - willen bl ijven 
dragen en hij deed dat op een voortreffelijke 
wijze. 
Vader was iemand die de kunst verstond om met 
weinig middelen grote dingen te doen. Met een 
bescheiden inkomen heeft hij samen met moeder 
negen kinderen grootgebracht, met alle liefde die 
in hun was. 
De harde werker die hij was, hie ld niet van klagen, 
daar los je de problemen niet mee op. Aanpakken 
was zijn devies. Niets was hem teveel - dan maar 
proberen om voor of na zijn normale werkdag-iets 
extra's te verdienen, nee niet voor zichzelf, hij was 
niet veeleisend. Zijn doel was harmonie in het 
gezin. Als moederen de kinderen gelukkig waren, 
dan was hij zichtbaar tevreden. 
Door zijn gave om makkelijk kon takten te leggen 
en zijn praatje, was hij voor velen een bekende, 

niet allen in het dorp, maar ver daarbuiten. Het 
dorps- en parochienieuws waren dan vaak onder
werpen van gesprek. 
Na zijn werkzaam leven heeft hij zich nog meer 
dan vroeger kunnen bezig houden met zijn hobby's 
de tuin en de konijnen . Hij kon hier intens van 
genieten. 
Een van de weinige wensen die hij had, was, dat 
hij niet naar een bejaardenoord zou moeten ver
huizen. Z'n jongste dochter, die er bij in is getrouwd, 
heeft tot aan het uiterste hieraan voldaan. Vader, 
broers en zusters zijn er dankbaar voor. 
Opa, zo werd je toch meestal genoemd, keken wij 
als kinderen al vaak tegen je op, het meeste 
respect echter hebben we voor je gekregen tijdens 
je ziekte. Ondanks je hevige pijn van de laatste 
weken, klaagde je weer niet. Nee dat was van 
ondergeschikt belang, zorgen om de kinderen, 
dat was het tot het laatst toe. 
Vader mogen wij toch nog één ding vragen: wil je 
samen met onze moeder, ons vanuit de hemel 
blij~en begeleiden, wij blijven tenslotte jullie kin
deren. 
Wij, kinderen, blijven jullie inn ig dankbaar en in 
onze gebeden gedenken. 

Voor de vele blijken van medeleven 
bij de ziekte en het overlijden van 
onze onvergetelijke vader en opa, 
betuigen wij u onze oprechte dank. 

Kinderen, klein- en 
ac hterklei n kinderen. 
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