
Dierbare herinnering aan 

Petrus Joannes van Rooi) 
echtgenoot van 

MARIA ANNA CHRISTINA VAN GENNIP 
Hij werd geboren te Mierlo op 29 augustus 
1899 en is. gesterkt door het Sacrament 
van de zieken, overleden te Geldrop op 
27 juli 1982. Hij is begraven op het kerk
hof van de Clemensparochie te Nuenen 
op 30 juli 1982. 

Nu wij afscheid nemen van deze man en 
vader kunnen wij samen terugzien op een 
mooi, lang en waardevol leven. In alle een
voud had hij eE>n grote plaats voor ons al
len in zijn zeer ruim hart. 
Voor ieder die hij kende of ontmoette, had 
h11 een vriendelijk en welgemeend woord. 
Dit verwierf hem vele vrienden. Hij was be
mind als een rechtschapen man. Arbeid
zaamheid sierde hem tot op hoge leeftijd 
en in werken vond hij ook zijn vreugde. 
Zijn hele leven lang worstelde hij tegen de 
natuur en zaaide en plantte, en heeft daar
van de vruchten mogen plukken. 
Zo was zijn werk, zijn moeite en zijn inzet 
beloond. 
Wonend en werkend in de natuur is hij er
van gaan houden. En de laatste jaren toen 
zijn gezichtsvermogen minder werd, ken-

de hij in zijn omgeving elk paadje en kon 
wandelend genieten van Gods schepping. 
Wij, kinderen en kleinkinderen, zullen nog 
lang terugdenken aan zijn humoristische 
woorden en zijn levensblijheid. 
Wij zullen daarom trachten de weg te be
wandelen die hij ons voorging. Samen met 
moeder zijn wij dankbaar voor onze goede 
man en lieve vader. en opa. Hij was zijn 
vrouw. kinderen en kleinkinderen dank
baar voor hun liefde en zorgen, vooral 
tijdens zijn ziekbed, dankbaar tegenover 
al len die hem bijstonden. Tegen hen, en 
tegen zijn vrienden en bekenden, die hem 
bezochten, die aan hem dachten en die 
voor hem gebeden hebben, was zijn 
woord: dank u. De laatste woorden, die 
hij tot ons sprak en die w11 zullen blijven 
herinneren, waren: "Het is goed zo". 
Moge God ook deze woorden tot de zijne 
maken en hem daarom belonen met een 
eeuwig geluk. Dat is ons gebed. 
Hij ruste in vrede. 
Voor de belangstellîng en medeleven 
ondervonden bij het overlijden van mijn 
lieve man, onze zorgzame vader, groot
en overgrootvader zeggen wij u hartelijk 
dank. 
M.A.C. van Rooij-van Gennip 
kinderen, 
kleinkinderen en achterkleinkind 


