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Met vee! liefde willen wij blijven denken 
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CORNELIS PETRUS ARNOLDA 
VAN WANROOY 

sinds 28 december 1956 gelukkig 
getrouwd met 

Adriana Maria van Luik 

Hij werd op 2 februari 1935 te Geldrop 
geboren. Gesterkt door het H. Sakra
ment van de zieken is hij van ons heen
gegaan op 26 juli 1989. 
Na de Eucharistieviering in zijn paro
chiekerk te losser volgde op 28 juli de 
crematie te Usselo. 

De laatste jaren liet zijn gezondheid 
hem in de steek. De toch plotselinge 
dood stelde hem niet meer in staat 
een hart operatie te ondergaan. Hij had 
er nog veel hoop op gevestigd, maar 
het mocht helaas niet doorgaan. 
Dit sterven maakt een eind aan een 
heel gelukkig leven en een heel goed 
gezinsleven. Al enkele jaren was hij 
thuis van het werk. Alles deed hij samen 
met zijn vrouw en altijd deden zij alles 
samen. Daarom is ons verdriet zo groot 
omdat ook de kinderen in hem een fijne 

vader mochten ontmoeten; soms - als 
het nodig was - met een groot geduld 
en altijd klaarstaan om elkaar van dienst 
te zijn of om met elkaar te praten. 
Daarnaast hield hij enorm van zijn beide 
kleinkinderen voor wie hij een echte 
opa was. Zo zu llen wij de beste herin
neringen aan hem bewaren. Nu wij af
scheid moeten nemen hopen wij dat 
het goede van zijn leven niet zal sterven 
maar in ons zal blijven voortleven. 
Moge de Heer hem opnemen in een 
eeuwig leven. 
Dat hij moge rusten in vrede. 

Wij zijn U zeer dankbaar voor uw mee
leven de laatste tijd tijdens zijn ziekte. 
Ook uw aanwezigheid in de kerk bij de 
uitvaart en in het crematorium hebben 
wij erg op prijs gesteld. U was een echte 
steun voor ons. 
Namens ons allen hartelijk dank. 

A. M. van Wanrooy - van Luik 

Oldenzaal, juli 1989 




