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t 
Arno, je plotstlinge heengaan heeft ons allen 
diep geschokt. We konden niet vermoeden dat 
je blije feestavondje voor ons In een groot ver
driet zou eindigen. We begrijpen nog niet dat 
we je hier nooit meer terug zullen zien . 

Met Christus roepen wij uit: Mijn God. mijn God, 
waarom hebt GO mij verlaten. maar met Chris
tus proberen wij ook te bidden: Heer, niet mijn 
wil geschiede. maar de t:we. 

Arno, we zullen Je heel erg missen. Je stond 
al t ijd klaar. l'óoo1t was iets te \ieel. Iedereen 
mocht altijd een beruep op je doen. 

Jarenlang heb je als misdienaar God en ZUn 
kerk gediend. En dat deed je altijd zeer trouw 
en serieus. Nooit ontbrak je. We konden altijd 
op je rekenen. 

Arno, je leven was maar kort. maar je hebt het 
wel Intens geleefd. Je was altijd opgeruimd en 
blij en echte zorgen en verdriet heb je nooit ge
kend. 

O~der~emend als je was. was je altijd ergens 

mee bezig. Je had een bepaalde handigheid om 
ieder klusje op te lossen en velen heb je gehol
pen bij de reparatie van hun auto. 

Je was erg gevoelig voor recht. je was strikt 
eerlijk en onverschrokken kwam Je voor je me
ning uit. 

Arno. we missen je heel erv. maar ons troost 
de gedachte, dat je gelukkig wes bij ons. En we 
geloven, dat je nu in God de eeuwige vrede en 
vreugde gevonden hebt. Bid voor ons en help 
ons in ons groot verdriet. 

t:u; blijk "an belang1telling, ondervonden na het 

ot~erlijden van on:e lieve :0011. broer. :wager. 

oom en vriend, is L'VOr ons een grote steun en 

troost geweest. 

Wij :eggen U hiervoor lrartelljk dank. 

FAMILIE VAN ROSSUM 

GONNIE VAN MOURIK 

Wamel, 19 september 1919 


