
In dankbare herinnering aan mijn l ieve man 

HENK THIER 

Geboren 15 maart 1923 te Osnabrück en 
overleden 22 november 1981 in het zieken· 
huis te Oldenzaal. De plechtige uitvaart· 
dienst had plaats op donderdag 26 novem· 
ber in de St. Plechelmusbasiliek te Olden
zaal, waarna de crematie volgde te Usselo. 

Wij hebben Henk gekend als een jong en 
levenslustig man. Heel zijn leven heeft 
hij gehouden van kinderen en was hij een 
ec;1te l iefhebber van de natuur. Graag ver
bleef hij dan ook temidden van kinderen 
uit de buurt en samen met zijn vrouw zocht 
hij vaak de rust van de natuur. 
Zijn jeugd bracht hij door in een pleeg
gezin te Oldenzaal, waar hij liefderijk op· 
gevoed werd, maar waar hij waarschijnlijk 
toch veel heeft moeten missen wat nooit 
iemand heeft begrepen. 
Als een der eersten ging hij naar het toen· 
malige Ned. Indië, waar hij dikwijls aan 
grote gevaren heeft blootgestaan. 
Daarom viel het hem ook zo zwaar, dat 
zijn gezondheid hem in de steek liet. Hoe· 
wel wij wisten dat zijn ziekte de laatste 
maanden steeds verergerde en genezing 
bijna was uitgesloten, kwam de dood toch 
nog geheel onverwacht als een dief in de 
nacht. 
Stil en eenzaam, zoals ook zijn jeugd moet 
zijn geweest, is hij in de nacht van zater
dag op zondag van ons heengegaan. Zon
der afscheid van ons te nemen, alleen met 
zijn God op wie hij zijn vertrouwen had. 

Wees niet bevreesd, wanneer de nacht 
gaat vallen. 

wees niet bevreesd, wanneer het 
donker wordt: 

hier is Mijn hand • wees maar niet 
bang te vallen : 

Ik houd U vast, Mijn macht schiet 
niet tekort. 

Wees niet bevreesd, wanneer de 
golven stijgen 

zodat het water tot de lippen komt; 
want met één wenk doe Ik de winden 

zwijgen 
en de zee en aarde liggen als verstomd. 
Wees niet bevreesd, wanneer uw 

krachten mind'ren: 
want in uw zwakheid wordt mijn kracht 

volbracht. 
Ik heb véél werk te doen, ook voor mijn 

zwakke kinderen. 
En álles kunt ge, als ge Mij verwacht. 
Wees niet bevreesd, want Ik zal voor 

u zorgen. 
Denk aan de leliën, de mussen, die 

Ik voed. 
Ik ben de God van heden en van morgen, 
de God, die leeft, en die u leven doet. 

Voor uw blijken van belangstelling tijdens 
de ziekte en het overlijden van mijn lieve 
man, dank ik u hartelijk. 

MEVR. THIER • TER BRAAK 

Oldenzaal, november 1981 




