


In dankbare herinnering aan
oruelieve en onvergetelijke echtgenoot, vader, opa,

broer, oom, zwager en neef

Cornelis Joseph Rutzerveld
* Eijgelshoven , 28 september 1934

ï Heerlen, 13 februari 2009

echtgenoot van

Maria Catharina Meulenberg

Je was een mon uon weinig woorden,
duidelijk herkenboor uoor díegenen die bíj je hoorden.

Zoueel leuke dingen om nooit te uergeten.
Noar de Eifel, wandelen of lekker eten.

Je wos sterk en zorEzaom,
Je hebt steeds ooor ieder klaargestaan.

Je was moedig je hele leuen,
en bent tot het eind flink gebleoen.

Zouer wij konden, zíjn we met je meegegaan.
Tot het einde hebben we je bijgestaan.

Nu je uoorgoed bent heengegaan,
Zeggen wij " dank je wel" uoor alles wat je hebt gedaan.

Cor had het hart op de goede plek. Hij was lief en zorgzaam voor zijn vrouw
Mia, een voorbeeld en steun voor zijn kinderen Jos en Anita, een innemende
schoonvader voor Jean en Giaconda en een geweldige opa voor Fleur, Chloè
en Celine. Behalve van zijn gezin hield hij van de nafuur. Alles wat leeÍde,
groeide en bloeide had zijn interesse en aandacht. Doordat hí1 zeer belezen
was, kon hij o.a. over de nafuur heel veel vertellen en leren aan zijn
(klein)kinderen, die graag bij hem op schoot kropen. Cor werd door veel
kinderen "opa" genoemd, vanwe[p zijn lieve en innemende persoonlijkheid en
aanhekkingskacht. Ook honden en andere dieren voelden zich gelijk bij hem
op hun gemak en l«,rramen steeds vanzelf naar hem toe.
Behalve een onvergetelijke persoonlijkheid, was hij ook een geweldige
vakman. Al jong had hij zijn diploma meester-timmerman op zak en heeft hij
menig staaltje vakmanschap laten zien, waar hij bijzonder hots op was. Hij had
een "heilig oog", "gouden handen" en goede ideeën. Dit maakte hem tot een
veel gevraagde specialist voor p§ecten van o.a. de monumentenzorg.
Cor was heel teweden over zijn leven, begon elke dag metplezíer en maakte
graag een praa§e of vertelde een mop. ZelÍs toen hij wist dat hij niet meer
beter werd zei hij: "daar waar ik heen ga, zijn er nog meer, en misschien
kennen ze daar wel een mop die ik nog niet ken". Tot op het laatst heeft hij
geprobeerd met zijn nuchterheid en realiteibzin het verdriet van zijn naasten te
verzachten, en flink willen zijn. Desondanks zullen we hem vreselijk missen en
doet het heel veel pijn.
We zijn blij en hob dat Cor onze man, vader, schoonvader en opa was en hij
blijft altijd in onze harten.

Wij danken iedereen die iets voor hem of ons betekend heeft tijdens zijn ziekte
en overlijden en voor uw medeleven en aanwezigheid.
De zeswekendienst vindt plaab op zondag29 maart 2009 om 11.30 uur in de
St.Joseph kerk te Waubach-l-andgraaf .
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