
Ter herinnering aan 

PETRUS HENDRICUS WILHELMUS 
VAN WANROOIJ 

echtgenoot van 

ADRIANA COMMEREN 

eerder weduwnaar van 

THEODORA FRANCISCA MARIA 
VAN DE WAL 

Hij werd geboren te Scheveningen op 20 maart 
1912 en overleed, gesterkt door het H. Sacrament 
van de Zieken, te 's-Hertogenbosch op 27 decem
ber 1985 en werd begraven te Boxtel op 31 decem
ber 1985. 

M11n taak 1s volbracht, 
Uw onderlinge liefde moet blijven. 

Even vredig als het Kerstfeest is, is hij op derde 
Kerstdag rustig ingeslapen. Al enige tijd liet zijn 
gezondheid te wensen over, maar niemand, wel
licht ook hij zelf niet, heeft beseft dat het de inleiding 
tot de voltooiing van zijn leven zou zijn .Toch mogen 
we zeggen dat zijn taak volbracht en zijn leven vol
tooid is, want hij is een waardevolle mens geweest 
voor vele medemensen. Zijn sociaal kloppend hart 
bracht hem altijd daar, waar hij iets voor anderen 
kon doen, eerst als medewerker bij moeilijk 
opvoedbare kinderen, daarna als hulpverlener bij 

eenzame mensen in het Labrehuis te Utrecht en 
Eindhoven en tenslotte als de behulpzame con
gierge van het Jacob Roelantlyceum te BoX1el. Heel 
zijn wezen straalde evenwichtigheid uit, hoewel hij 
de moeilijkheden van het leven ook heeft gekend. 
Hij was een man, die gemakkelijk het vertrouwen 
won van jong en oud, men voelde zijn wijze levens
ervaring, en zo kon hij de levensvervullende toever
laat zijn voor zijn vrouw en de begripvolle vriend 
voor Ruud. Door die karaktereigenschap was hij 
ook bijzonder geschikt voor het moeizame werk in 
de begroetingsgroep voor nieuwe parochianen in 
zijn parochie. Hij kon dit alles doen vanwege zijn 
groot geloof. dat hij intens en heel persoonlijk 
beleefde, in de vaste overtuiging dat het leven hier 
op aarde voert tot het eeuwige geluk in het hierna
maals. Wij zijn dankbaar voor zo een goede mede
mens en bidden God, dat hij nu het loon zal ontvan
gen van de oprechte mens, die meer voor anderen 
dan voor zichzelf leefde. Die mooie herinnering 
moge onze troost zijn bij dit verlies. Moge hij rusten 
1n vrede. 

Voor Uw warme belangstelling bij de ziekte en het 
overlijden van mijn onvergetelijke man en toegene
gen vriend zeggen wij U hartelijk dank. 

A.v. Wanrooij - Comme ren 
Ruud 




