


Jij was lief, jij was goed. 
Jij was te goed voor deze harde wereld. 

De noodzaak daarin iets te presteren 
drukte als een loden last op je. 

Angst dat niet te kunnen, werd ondraaglijk. 

In dankbare herinnering aan 

CEES THUSSEN 

echtgenoot van Henriêtte Veltkamp. 

4 e1emaal verstomd en sprakeloos zijn wij door het 
o·.-erliJden van Cees. Zijn vertrouwde en vanzelf
sprekende aanwezigheid in ons midden moeten 
we missen De leegte die hij nu achterlaat maakt 
ons intens verdri.itig. 

Op 11 augustus 1961 werd hij in Denekamp ge
boren . Daar groeide hij op onder liefdevolle zorg 
van zijn oude1 . en na de basisschool, middelbare 
school en HEAO, ging hij werken in het bedrijf van 
ZiJn vader. Zijn -NBrk voor HST en de Nederlandse 
Pakketdenst is een belangrijk stuk van zijn leven 
geworden. Hij ging helemaal op in zijn werk en zijn 
betrokkenheid was erg groot. Een betrokkenheid 
die niet alleen voor zijn werk gold, maar voor heel 
zijn leven. Zoals de liefde voor zijn vrouw, met wie 
hij bijna 5 jaar getrouwd was. nog vol van plannen 
voor nun gezamenlijke toekomst. Klaarstaan voor 

anderen, behulpzaam, zichzelf bescheiden opstel
len, zijn woorden de passen bij Cees. Op die 
manier willen we hem herinneren als de fijne man, 
zoon, schoonzoon, broer, zwager. oom en klein
kind de hij voor ons is geweest. Bij Cees hoorde 
ook dat hij moeilijk zijn gevoelens kon uiten; hij was 
daarin een man van weinig woorden en soms 
moeilijk te doorgronden. In Psalm 139 staat ge
schreven hoe God ons aUen doorgrondt en hoe Hij 
ons ten diepste kent. Wij hopen en willen geloven 
dat God al zijn gedachten heeft verstaan, dat Cees 
zich bij Hem geborgen mag weten. 

Op 15 juli 1993 is Cees onverwacht en voor ons 
veel te vroeg heengegaan. Tijdens de Oecumeni
sche uitvaartdienst op dnsdag 20 juli hebben we 
van hem afscheid genomen en hem te ruste 
gelegd op de R.K. begraafplaats van de Nico
laasparochie te Denekamp. 

In ons hart ben je dicht bij ons Cees. Moge God, 
die Liefde is, jou in Zijn nabijheid bij Zich nemen. 

Voor uw belangstelling en medeleven danken wij 
U hartelijk. 

Henriëtte Thijssen-Veltkamp 
Ouders en familie. 

Denekamp, juli 1993. 




