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Bedroefd, maar met een fijne herinnering aan hem, 
hebben wij afscheid genomen van mijn innig geliefde 
man, onze lieve vader en schoonvader 

Henricus Antonius Ros 
sinds 1954 echtgenoot van 

MARIA ALEIDA CATHARINA TEN THIJE 

Hij werd geboren te Ambt Delden op 26 april 1930. 
Overleed, na voorzien te zijn van het H. Sacrament 
der Zieken op 25 september 1987. Op 30 september 
hebben wij hem begraven op het r.k. kerkhof te 
Bentelo. 

We hebben een lieve, hardwerkende en zorgzame 
man, vader en schoonvader gehad. Na een welbesteed 
leven heeft hij goed voorbereid afscheid van ons 
genomen. 
Zijn hele leven lang is hij begaan geweest met het 
wel en wee van zijn geliefden. 
De laatste jaren was hij met name voor zijn zieke 
dochter Catharina en zijn vrouw Marie dag en nacht 
bezig. Hij was blij t oen Catharina genezen was, maar 
heeft hier slechts enkele weken van kunnen genieten, 
Om extra aandacht aan zijn vrouw te kunnen geven 
en in de hoop nog enkele jaren gelukkig samen te 
kunnen leven, stopte hij in 1986 met zijn werk bij 
Akzo, waar hij altijd met vee l toewijding had ge
werkt. 
Ook deze periode is helaas te kort geweest. 
Hij was een man die geen blad voor de mond nam 
en over de dingen sprak zoals hij er over dacht. Hij 
meende dat het zo moest. al w ist hij dat het niet 
alt ijd in goede aarde viel. 
Ook kon hij zich uren in de natuur ophouden en 
bezig zijn in de tuin. Op die manier zocht hij en 
vond hij kontakt met zijn Schepper. 

H ij had een groot vertrouwen in de liefde van God· 
HiJ is altijd diepgelovig geweest. maar kon zich 
moeilijk vinden in moderne opvattingen binnen ker~ 
en geloof. Als baken en steun in moei lijke t ijden 
was vooral Maria erg belangrijk voor hem. 
Na het fatale bericht van de dokter is hij de dood 
moedig tegemoet getreden en heeft hij in alle kalmte 
en overgave over z'n naderende dood kunnen spreken. 
Zelfs in deze laatste weken is h•J dienstbaar geweest, 
door liefde. geloof en kracht over te brengen op de 
mensen om hem heen. 
Moge God, op wie hij zo sterk vertrouwde, hem het 
loon geven waarvoor hij gewerkt en geleefd heeft, 
de eeuwige gelukzaligheid in de Heer. 
Hennie, pa, bedankt voor nu en altijd tot in de 
eeuwig~e1d . 

Voor uw medeleven tijdens de ziekte en na het 
overlijden van mijn man, onze zorgzame vader en 
schoonvader , zei:gen wij u hartelijk dank. 

M. A.C. ROS-TEN THIJE 
Gerhard en Miriam 
Cat harina 


