
Wát hij ons zei, blijven we horen 
van wat wij zijn, is hij een deel. 



t 
met vc:d lic:f<lc: en bc:won<lc:ring willc:n wij blijven denken aan 

Cornelis Adriaan Josef Teunissen 
Cornelis 

Hij werd op 2 maart 1922 in Oldenzaal geboren. 
Op 26 okrober 2005 is hij na een korrsrondig verblijf in het 1.ieken
huis in Enschede overleden. In de Mariakerk te Oldenzaal hebben wc 
hem dan.kb.1ar herdacht tijdens de Uitv.iaranis, w.iarna wc ,ijn 
lichaam aan de a.irde coevercrouwden op de begraafpl.iars te Oldenzaal 
op 31 oktober. 

Pa wa., een bc:scheiden man die: nic:t op de: v<K>rgrond hodäe te staan. 
Hc:d ûjn lcvc:n stond in hc:t tc:kc:n van het gezin, familie:, muziek. 
niiniercn, motor- c:n autorijden. Op jonge k-cfrijd hchaaldc: hij al snel 
zijn rnomr- en aumrijbc:wij,. In die rijd leerde: hij ook ,.ijn vrouw Sien 
B«·uk<·r h·nncn. S..men maakt<·n 1,: divtrsc mchtjt"\ op de motor 
waarover pa '"heel smakelijk'" kon vercclkn. 

Na een jarenlange vcrkcringstijd trouwden ze op 20 juli 1957 en 
gingen u aan de Veendijk wonen w.iar ze rnim 44 ja.1r lief en Ict'<! 
deelden, de verzorging van "ram zus", zijn vader Johm en het groot· 
brengen van de kinderen Johnny en Henk. De laatste jaren verzorgde 
pa met volle m·ergave ûjn vrouw, ondanks hc:t fè:it dat hij zelf op 77-
jarige leeftijd een LWàrt:: 01~ratic: moot on<lc::rga,m. Î<>t::n ma op 15 
maart 2002 overleed was du een gnK)t vtrliC\ V<K>r hem. Hij pune 
echter vcd steun uit ,ijn hij na dagelijkse bcwckjcs aan mi, gral. Het 
kaarsje op ma's !,'Tllf heeft hij dag en nacht brandend gehouden. 
Vàn zijn vier kkinkindm·n Bart, Erik, Sharon en Kelly gc:mxn hij 
mee volle teugen. Hij was erg trots op de prestaties van hen of her nu 
om de spon of muziek ging. Op de verwennerij van ,.ijn 
kleinkinderen sîOnd geen rem. Hee snoepgoed was niet aan cc ,Iepen. 

Aan de Va:mlijk kon hij zich ook goed uirben in de tuin. Dat hij 
een pietje precies ,,,as, kon je aan het onderhoud van de tuin en auto 
goed zien. Opmerkingen over niet gewassen auto's waren dan ook 
nier ,an de lucht. 
Pa\ gnK>t,tc hobby was de m\17iek. Op 12-jarige leeftijd werd hij lid 
van de mu,iehercniging Semper Crescendo. Hiervoor a:tte hij ûch 
mee grote owm1iging in. Hij bespeelde diverse instrumenten waar
van de saxofoon 1.ijn fu.voriere instn1menr wa~. Binnen <le vereniging 
bekleedde hij diverse functies, zo was hij .25 jaar bc.,wur5lid en leerde 
hij diverse jonge muzi.kamen de eerste grondbcgimden van de 
muziek. De L1acste jaren bracht hij zijn kleindochrer Kelly de fijne 
kneepjes 1-;u1 de saxofoon bij. Soms werd er gcsTaagd: "'Dcrc weck 
wel geoefend?" De wekelijk.se repecicieavond was een uitje ,·oor hem. 
Als oudste "moest" hij dan ook geregeld het licht uit doen, maar dit 
Lig natuurlijk alleen aan kleinmon Rrrt! 
!linnen de harmonie nam t<.."\pct,ic:vdijk de "cirolerkapel" en later de 
llonkenbargkapel een spt'Ciale plaats in. 
Omringd drn>r familieleden, buren en rnu1ikar1ten was zijn onlang; 
g<-vierde 70jarigJubilcum een heel bijzonder momem v<K)r hem. 
l ieve pa en opa htx!anl,., voor alle liefde en mrg. Je w:i., <:<:n vader en 
opa zoals iedereen zich die wenst. 

\"''ij zullen je nooit vergeten 

Een leegte bliifi qver 

Een t!fachei,l:,-eel pijn 
,'vfanr !J<ri1mm11,~en blij,""' 
f.e,, mtler en "Pa 0111 tmts op re zijn 

\'oor al uw belangstelling en medeleven na ,.ijn overlijden betuigen 
wij ome oprechte dank. 

Johnny. Bianca, Sharon en &Uy 
Henk, lm1a, Bart en Erik 




