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In dankbare herinnering aan 

JOHAN ANTONIUS TEN THIJ 
echtgenoot van ANNA MARIA LEVERINK 

Hij werd geboren in Weerselo op 29 oktober 
1918, plotseling overleed hij te Hengelo Ov 

op zondag 18 Juli 1982. 

Onverwacht ging hij van ons heen na een lang· 
durige periode van herstel. Het woord van Jesus 
blijft waar: ,.De dood komt als een dief in de 
nacht ... Maar als gelovig mens was hij er op 
voorbereid . 
Wij willen hem in onze dankbare herinnering 
houden, want hij betekende veel voor ons. Johan 
was een opgewekt mens, hield van praten en 
gezelligheid. Hij was een zorgzame echtgenoot 
en een goede vader voor zijn kinderen en klein· 
kind. Hij stond voor iedereen klaar en nooit 
was hem iets te veel. Met liefde heeft hij Jaren· 
lang opa en eerder ook oma met attente zorgen 
omringd. In handel en wandel hield hij van dege
lijkheid en trachtte altijd rechtvaardig te zijn. 
Het geloof was een diepe onderstroom in zijn 
leven. Hij was een vroom man. Met intense 
belangstelling volgde hij de koers van de Kerk 
In deze woelige tijd. Hij voelde zich door en 
door katholiek en altijd stond hij op de bres 
voor de waardevol Ie elementen in de rijke tra
ditie van de Kerk. 

Het ambt van kerkzanger heeft een grote plaats 
in zijn leven ingenomen. meer dan 50 jaar lang. 
Reeds als koorknaap zong hij mee in het kerk· 
koor van Deurningen, later In het Ludgeruskoor 
te Hengelo en de laatste jaren zong hij als 
overtuigd liefhebber van het gregoriaans mee In 
de Schola Cantorum van de Lambertuskerk, 
eveneens te Hengelo. Zijn gelovig hart wist zich 
het best te uiten In de oude melodlêen van het 
gregoriaans, die met hun meditatieve inslag een 
intens religieuze sfeer weten op te roepen. 
De Lambertusparochie zal hem altijd dankbaar 
blijven voor zijn gewaardeerd voorzitterschap 
van het koor, dat hij met rust en evenwicht wist 
te lelden. 
Wij bidden van harte dat zijn muzikale stem 
zich nu mag voegen bij die van het hemels koor 
om de lofprijzing van onze Schepper voort te 
zetten. Moge hij daar tevens voor ons die ach· 
terb I ijven een voorspreker zijn. 

Hij ruste in vrede. 

Voor uw blijk van medeleven na het overlijden 
van onze lieve man, vader en opa, zeggen wij 
U hartelijk dank. 

Hengelo Ov, juli 1982 

A . M . G. ten ThiJ·Leverlnk 
kinderen en kleinkind 




