Ik heb het leven lief, het sterke en het broze
Het blije en het boze, ik heb het leven lief.
En valt het doek dan dicht, nog even op het leven
Een laatste glas geheven, ik heb het leven lief.
– uit: Ik heb het leven lief – Toon Hermans –
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B-9940 Evergem, Langerbrugsestraat 16a
NL-3514 VE Utrecht, Kievitdwarsstraat 28
www.uitvaartcenterdepiramide.be
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Aandenken aan
de heer

Hendricus Antonius (Hendrik) Cornelissen
weduwnaar van mevrouw Nelly Fransen
in vriendschap verbonden met mevrouw Annie Lippens

Hij leeft verder in de herinnering van:
Arnold en Marleen Cornelissen - D’huyvetter
Laurien en Marvin Cornelissen - Tunyck en Vince
Julie en Esther Cornelissen - Moyson
Gunther en Imke Cornelissen - Rust
Paul Rust
Helena Rust

Geboren te Sambeek (Boxmeer, NL) op 22 februari 1932
en overleden te Gent op 22 februari 2021.
De uitvaartplechtigheid vindt in beperkte kring plaats omwille van de coronamaatregelen,
in de parochiekerk van Doornzele.
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Janne Rust
				

zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind.

Delen in de rouw alle aanverwanten van de families Cornelissen en Fransen.
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