
"Alles komt goed" 

Onderweg naar zijn favoriete plekje ;n Zoutelande 
is hij plotseling overleden. 

Cor de Vreng 

• 23· ll· 1929 te Bergen op Zoom 
t 07-04-2000 te Bergen op Zoom 

Cor, jouw optirr.'sme spreekt uit deze woorden en dat niet alleen, 
maar ze spre:<en ook een groot vertrouwen uit. 
Ze zijn voor jou een uitspraak geworden die je vaak hanteerde in 
het leven. 
Jouw leven. wat niet altijd gemakkelijk was. een leven wat ook 
hee, zorgzaam is geweest. 
Zorgzaam naar mij, je kinderen en kleinkinderen. waar je zielsveel 
van hield, ook al zei je dat nooit. 
We begrepen en ervaarden het wel. 
Wat ook zo gaaf was om te zien, waren die grote handen die bezig 
waren rr:et zo'n heel klein naaldje wat werd gebruikt om de 
mooiste schilderijen te borduren. 
Het liefste deed je dat in Zoutelande op de camping. je meest 
geliefde ple<. 
De uren die we daar hebben meegemaakt zijn de mooiste van ons 
leven geweest. 

Cor, bedankt en ik hou van je. 

Wij als kinderen kennen Pa als een man die heel zijn leven hard 
heeft gewerkt en gezorgd heeft voor zijn medemens. 
Pa. je hebt het niet gemakkelijk gehad maar door uw optimistische 
kijk op het leven hebben we veel var u geleerd . 
Die trouw die er was in moeilijke tijden is een voorbeeld voor velen. 
Uw principes stonden als een huis. 

Kortom Pa, we houden van je en wat zullen we u nog gaan missen. 

De kleinkinderen zullen u herinneren als opa Cor, een man vol 
humor, een opnaaier eerste klas. 
Maar ook een man die vriendschap en eerlijk zijn hoog in het 
vaandel had staan. 
Trots als u was op ons, z,jn wij het op u. 
Uw woorden van afscheid waren altijd: "Hou je taai", en dat zullen 
we nooit vergeten. 

Opa Cor. we houden van je. 

Voor alles wat u ons toewenste in woord en geschrift, uw warme 
belangstelling en begrijpende medeleven bij het overlijden van 
onze Pa, danken we u oprecht. 

Gerda, Miranda, Peter, Joram en Nathan. 




