


Een liefdevolle herinnering aan 

Bernardus Mattheus Gertrudis 
Wilhelm Thüsh 

Ben 

Ben werd op 19 oktober 1938 te Hengelo (OV) geboren. 
Na een dappere strijd is hij vrij onverwacht op 
15 september 2009 in het MST Ziekenhuis te Enschede 
overleden. Wij hebben afscheid van Ben genomen 
op 22 september 2009 in de St. Martinuskerk te Losser. 
Daarna hebben wij hem te ruste gelegd op de 
R.K. Begraafplaats. 

Ben groeide op in een gezin samen met zijn zus Ria 
en zijn broer Hans. 

Na zijn opleiding scheepswerktuigbouwkunde voer 
hij op zee bij de Holland America Line. Dit veranderde 
toen Ben Christien tegenkwam. Hij besloot nu zijn 
carriere voort te zetten als hoofd Technische dienst in 
het voormalige ziekenhuis van Losser. Ben en Christien 
trouwden in 1966. In 1968 werd dochter Marlies 
geboren. Wat was Ben trots. Daarna werd het gezin 
verder uitgebreid met twee zonen, Bob in 1970 en 
Willem in 1974. Vervolgens werkte hij nog in Den 
Haag, Apeldoorn en Schiedam. De laatste jaren ging 
zijn gezondheid geleidelijk achteruit. Wel bleef hij 
zijn technische en bouwkundige kwaliteiten inzetten 
bij diverse vrijwilligerswerkzaamheden. 

Ben was een echte familieman. Hij genoot van zijn gezin 
en vond het belangrijk dat zij het goed hadden. 
Vooral de klassieke muziek speelde een grote rol in 
zijn leven en in zijn gezin. Ben ging altijd met Bob 
en Willem naar vioolles en het orkest. Zei f speelde hij 
cello. Daarnaast hield hij zich bezig met calligrafie. 
Hij probeerde vele kerstkaarten een persoonlijk tintje 
te geven. 

De laatste jaren genoot hij ook van zijn geweldige 
kleinkinderen, "grote cowboy" Raul en "mooi meisje" 
Paula. 

Ben hield van de natuur. De familie ging graag op 
vakantie naar Oostenrijk. Ben vond de omgeving 
geweldig. Later ging hij geregeld met Christien naar 
hun dochter op Ibiza. 

Toen zijn gezondheid minder werd genoot hij van de 
wekelijkse autoritjes in de omgeving en van het 
kaarten op de zondagavond. Het puzzelen gaf hem 
veel ontspanning. 

Ben, je hebt gestreden om zo lang mogelijk bij ons te 
zijn. Je hebt nu je welverdiende rust. 

Wij willen u bedanken voor uw medeleven en vele 
steun tijdens zijn ziekte en na het overlijden van Ben, 
mijn lieve man, onze papa en opa. 

Familie Thüsh 
Hogeweg 141 
Losser 


