


Ter dankbare herinnering aan 

Johannes Jacobus van Rooij 

weduwnaar van 

Anna Maria van den Dungen 

Hij werd geboren te Nuenen op 20 april 1902 
en is, gesterkt door het sacrament van de 
zieken, in het St. Annaziekenhuis te Geldrop 

overleden op 17 januari 1981. 
Zijn laatste rustplaats is op het kerkhof van 

de Clemensparochie te Nuenen. 

Al was hij nog graag jaren bij ons gebleven, 
omdat hij zijn taak als vader en opa nog niet 
voldaan wist, had hij er geen moeite mee, om 
zich volledig over te geven aan God. 
Zijn geloof was sterk en dat zei hem, dat het 
leven van een mens zo vol waarde is, dat 
God het wi l bewaren voor altijd. 
Hij zelf had het hier ook waardevol gemaakt, 
want hij had steeds voor z ijn gezin gezorgd 
en gewerkt, met de krachten die hij had. 
Er was niets teveel voor hem geweest, want 
zijn liefde was groot. Groot was daarom ook 
de droefheid, toen zijn goede l ieve vrouw 
hem ontviel. Hij heeft daaronder geleden, 
maar toch ook weer heeft hij deze droefheid 
gedragen en z ich er doorheen gezet, gelo
vend, dat hij eens met haar verenigd zou zijn. 

Zoals hij bezorgd was voor zijn kinderen, 
waren zij het weer voor hem. Daarom heeft 
hij vele jaren hun aanhankelijkheid en liefde 
mogen ervaren, en namen zij zijn zorgen wat 
weg. Zoals hij ook met vele kon praten, zo 
had hij ook zijn vele kontakten en onderhield 
deze in zijn vriendenkring. 
Wij willen in geloof bidden tot God, dat Hij 
hem beloond voor het goede dat hij heeft ge
daan, voor de l iefde die hij aan vrouw, kin
deren en kleinkinderen heeft gegeven, en wij 
vragen dat dit door mag gaan in hen. 

Moge hij rusten in vrede. 

Voor uw belangstelling en me. 
deleven bij ziekte, overlijden en 
begrafenis van onze goede en 
zorgzame vader en opa, danken 
wij U hartelijk. 

Kinderen en kleinkinderen 
Nuenen, 21 januari 1981 


