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CORNELIS HENDRIKUS THIJSSEN 

JOHANNA MARIA OUD[ ELFEPINK 

HiJ werd geboren 27 april 1903 te Wamel. Voorzien 
van het s<Jcr<1ment dor zieken overleed hij 23 oktober 
1981 on hél ziekenhuis Sladsmaten te Enschede. Op 
27 oktober d.a.v. hebben wij zijn gestorven lichaam 

Ie ruste gelegd in hot parochieel kerkhof 
te Denekamp. 

In het jt1argetijde waarin wij zien en voelen dat het 
leven in de natuur vergankelijk is en afsterft, viel 
ook vrij plotseling het sterven van onze g eliefde m\ln 
en vader. Het kwam hard aan en het betekent een 
le~gte die niet zomllor opgevuld kan worden; e lke 
mens is uniek en leeft maar eenmaal en tijdelijk op 
onze aarde. Toch wijsl het leven in Gods natuur de 
weg nllar het nieuwe en onvergankelijke: Het afster
ven in het najaar is tegelijk de opening naar nieuw 
leven van voorjaar en zomer; ot - zoals de liturgie 
van de Kerk ons voorhoudt - als ons aardse huis, ons 
l ichaam, afgebroken wordt, dan heeft God reeds een 
plaats bereid in zijn hemel om daar voorgoed te wo
nen. De.ze gedachte en het vertrouwen in een voort
besta an bij God kunnen ons werkelijk lol troost zijn 
bij de droefheid die over ons gevallen is. Wij mo
gen terugdenken aan het leven van een man en vader 
die alles gaf en zich volledig inzette voor de mede· 
mens. Hij heeft zoveel voor anderen vervoerd en ver
zorgd en moest hei beleven dat hij tenslotte in zijn 
handicap zelr vervoerd en verzorgd mot:?si w ... rden . 
Maar dat accepteerde hij P.n hij was dankbj)ar ,oor 
elke vriendendienst en hulp die hijzelf zo ri jkelijk 
heeft uitgedeeld. 

Naast de droefheid om zijn heengaan is er zeker de 
troost vlln een blijde en d<lnkbc1-re herinnering aan 
het leven van een lieve man en vader; wat moet het 

f ijn voor hern ziJn ge· • ..,eest dat hij van ge l iefde vrouw 
en kinderen zóveel liefde en zorg teniq mocht krij· 
gen. En wij, die hem die liefde gaven, hebben niet 
alleen hem maar ook onszelf danrdoor rijker en gi)ver 
gemaakt. Wij zijn God dènkbaar om alles wc)t wij kra
gen en mochfén teruggeven. En in o,s leeft de va~t~ 
hoop dat onze geliefde man en vader ge lukkig leeif 
bij God en dat wij eens weer s.lmen mogen zijn in 
eeuwig leven van Vrede en Hemel. 

Mijn geliefde vrouw en kinderen, familie en vrienden : 
Weest bedankt voor alle l iefde en zorg die ik van 
jullie heb ondêrvonden . Vaartwe l op de levensweg en 
tol ziens bij God. 

Heer, geef he'TI de eeuwige rust in Uw Vrede, amen. 

Voor Uw deelneming ondervonden na het overlijden 

van onze beminde echtgenoot, vader, behuwdvader 

en opa betuigen wij U onze oprechte dank. 

Familie Thijssen 

Denekamp, oktober 1981. 

J. Benneker - koster - Oenekomp 




