
Heel bijzonder heel gewoon 
gewoon een heel bijzonder mens 

In herinnering aan 

Albert Thijert 

Hij werd geboren op 23 januari 1925 te Deurningen. 
Toch nog onverwacht is hij gestorven in de vroege och
tend van 27 juli 2002 in het ziekenhuis te Hengelo. We 
hebben op 1 augustus afscheid van hem genomen tij
dens een Eucharistieviering in de H. Plechelmuskerk te 
Deurningen, waarna we hem te ruste hebben gelegd op 
het r.k. kerkhof aldaar. 

Albert groeide op als vierde kind van een groot boeren
gezin. Na het doorlopen van de lagere school ging hij 
aan het werk. Via Gelderman, de Werktuigenvereniging 
en na een periode rij-instructeur en zelfs rijschoolhouder 
te zijn geweest, kreeg hij een baan bij textielbedrijf KNKS 
te Hengelo, waar hij zijn verdere arbeidsleven heeft door
gebracht. Alle jaren ging hij getrouw naar "zijn" fabriek en 
was daar de vertrouwde figuur op zijn heftruckmachine. 
Albert liet het liefst de dingen gewoon op zich afkomen, 

· veranderingen en vernieuwingen liet hij liever aan zich 
voorbij gaan. Hij was een man van eenvoud en met 
weinig tevreden. Tot aan zijn pensioen heeft hij ge
woond in het ouderlijk huis. Toen Gerrit en Santje naar 

het nieuwe huis gingen, is Albert gevraagd om op zich
zelf te gaan wonen. Dit viel hem in eerste instantie erg 
zwaar. Altijd was er voor hem gezorgd en nu zou hij 
volledig op eigen benen moeten staan . Met hulp en 
ondersteuning van de familie , maar in het bijzonder Santje, 
zijn steun en toeverlaat, zij stond altijd voor hem klaar, 
was hij binnen de kortste keren erg in zijn sas aan de 
Kerkweg 29 te Deurningen. Allen liet hij ons versteld 
staan van de orde en netheid die hij op zijn nieuwe stek 
tentoonspreidde. Vooral zijn tuin was voor hem zijn groot
ste hobby. Eenieder die het maar horen wilde liet hij 
weten hoe zijn bloemen en planten erbij stonden . Vooral 
aan zijn rozen was hij erg gehecht. Des te triester is het, 
dat hem juist het onheil in de tuin achter zijn huis over
kwam. Na een val belandde hij in het ziekenhuis. Hij zag 
er naar uit weer naar huis te kunnen. Toen hij na enkele 
weken opnieuw moest worden opgenomen, baarde hem 
dit erg veel zorgen , zou hij nog weer thuis komen? Dit 
betekende de grootste teleurstelling die hem kon over
komen. Allen hebben wij er vrede mee en zeker hijzelf 
dat hem dit leed bespaard is gebleven. 
Wij zullen je blijven herinneren als een gewoon, maar 
bijzonder mens. 

Voor uw getoonde belangstelling na het overlijden van 
Albert zeggen wij u hartelijk dank. 

Fam. Thijert 


