
Dankbare herinnering aan 

CORNELIS VERBETEN 

weduwnaar van Rika Broekhuis. 

Hij werd geboren te Herwen en Aerdt 
S april 1903; gesterkt door de Sacramenten 

der Zieken overleed hij te Enschede op 
24 februari 1984. Na een plechtige 

Eucharistieviering in de parochiekerk te 
Glanerbrug 29 februari 1984, hebben wij 

voorlopig afscheid van hem genomen. 

Goede God en Vader, wij danken U dat wij 
onze vader en grootvader zo lang in ons mid
den mochten hebben; hij was, samen met 
moeder, het middelpunt van ons gezin en 
onze familie. 
Al lange tijd was hij ziek, toch heeft zijn 
sterven ons verrast; hij zou zijn laatste le
vensdagen doorbrengen in zijn eigen huis 
in de vertrouwde familiekring. 
Toen kwam plotseling het einde. 
Toch blijven wij U dankbaar voor zijn leven 
temidden van ons; want hij was een hard
werkende huisvader, die zijn energie graag 
gaf voor zijn gezin; samen met moeder zette 
hij zich in voor de goede geest en de liefde
harmonie in ons gezin; hij genoot van de 
hartelijkheid van kinderen en kleinkinderen; 

hij had plezier in het verzorgen van zijn tuin; 
hij hield van Uw wonderlijke natuur; wij 
vermoeden dat hij in de natuur Uw goed
heid en liefde bewonderde; peinzend en be
dachtzaam ging hij door het leven ; steeds 
dacht hij met heimwee terug aan de geluk
kige jaren samen met moeder; hij miste haar 
erg; graag reisde hij naar zijn dochter en fa. 
milie in Australië, daar genoot hij van de 
hartelijkheid en van de prachtige natuur; 
weer stond zo'n reis op stapel, maar het 
werd een andere reis: naar U, zijn en ons 
aller Vader en God. 
Wij gunnen hem van harte deze eeuwige 
vrede en rust, die U hem zult geven. 
Daarom vertrouwen wij hem dankbaar aan 
U toe. 
Moge hij nu , verenigd met moeder, delen in 
de vreugde die U ons hebt toegezegd . 
Heilige Maria, moeder van Jezus Christus 
en onze moeder, bid voor hem en voor ons 
allen. 

Voor uw blijk van medeleven tijdens de 
ziekte en na het overlijden van onze lieve 
vader en opa, zeggen wij U onze hartelijke 
dank. 

Kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen. 


