
Ter blij\'ende herinnering aan 

JOHAN TEN THIJE 

Op 27 no,·ember 1954 werd hij geboren 
en ontving hij de namen van Johannes 
Antonius Hermanus r-.faria. Ruim 17 
jaar oud werd hij onverwacht uit ons 
midden weggenomen op 30 mei 1972 
tenge\'olge van een noodlottig ongeval 
te Ambt-Delden. Met grote droefheid 
namen wij van hem afscheid en legden 
zijn lichaam te rusten op het R.K. kerk
hof te Goor op 3 juni cl.os. 

Verslagenheid geeft het beste weer, wat 
wij allemaal voelen: zijn ouders, zijn zus
jes, zijn familie, vrienden en buren, bij 
dit plotseling heengaan, terwijl het leven 
met al zijn idealen nog voor hem open
stond. Hij was een levenslustige jongen, 
met een goedige aard en hartelijkheid, 
die hem , ·ele vrienden maakte. Ook een 
zekere ernst kenmerkte reeds zijn jonge 
leven en dat gaf juist diepte aan zijn le
ven onder ons. Hij was nog vol idealen 
en werkte ernstig aan de opbouw van 
zijn toekomst. 

Dierbare ouders, familie en vrienden, we 
vragen ons af: waarom moest dit alles nu 
geschieden? God geeft on, nu daarop 
nog geen antwoord. Alleen zond Hij ons 
Zijn Zoon, die ook dezelfde le,·ensweg 
met zijn lijden en tegenslagen ons voor
ging. Zijn antwoord was: ,,Vader, niet 
~fijn w;l, maar Uw w;l gc~chiede". Zijn 
Zoon ging ons \'OOI in het lijden en de 
dood maar ook in de Verrijzenis en het 
nieU\~·e le,·en, dat ons allen wacht. Wij 
staan niet alleen, maar God is met ons 
in de God-mens Jezus Christus. ,,l k ben 
met u", hee~~ Hij gezegd, ,,alle dagen 
, an uw leven . 
Moge Johan nu reeds met de verrezen 
Heer verenigd zijn m onze voorspreker 
zijn bij God. 

Dankb etuiging 

Hiermede betuigen wij u onze hartelijke 
dank voor uw bewijs , ·an deelneming na 
het overlijden rnn onze innig geliefde 
zoon, broer, kleinzoon en neef. 

Uit aller naam: 
H. H. TE:,.J THIJE 




